
A válság megoldása és az új 
kormány hivatalbalépése óta

a politikai élet nagy esemé
nye

zajlott le az este a parlamentben,
& minisztertanácsok termében, 
ahol Mihályfi Ernő tájékoztatás
ügyi miniszter sajtófogadásra 
hívta össze a bel- és külföldi 
sajtó képviselőit. A külföldi lapok 
bőd pesti tudósíi óin és a magyar 
lapok, szerkesztőin kívül megje
lentek a svéd újságírók Johansson, 
a kommunista „Ny Dag", Gaspars- 
Atm, a szociáldemokrata „ Morgen 
Tidningen", Berger, a konzervatív 
„Syd Svenska Dagbladet" és Leim, 
a liberális „ Expressen" munka
társa, a francia Clergier, az „ A. 
F. P.“ tudósítója, az amerikaiak 
közül Mac-Cormick, a „New-York 
Times", Gaster, a „News Chro
nicle, Guinn, az „Associated Pres
se", Pnlriek Smith, a „BBC" és 
Low, a „Time and Life" tudósí
tója, akik ez alkalomból keresték 
fel a magyar fővárost, de képvi
seltette magát a TASS, a szovjet, 
távirati iroda, a „Pravda" és a 
„Tanjug“ is.

Már közel százan voltak együtt, 
amikor munkatársai kíséretében 
megjelent Dinnyés Lajos minisz
terelnök. aki meleg és közvetlen 
szavakkal üdvözölte

a világ nyilvánosságának kép
viselőit.

Dinnyés miniszterelnök bevezető 
döorjávát a vasárnap reggeli lapok 
már ismertették. A következőkben 
* hozzá intézett kérdéseikre adott 
válaszokat s előadásának befejező 
fészét foglaljuk össze.

Ferenc és a párt
— Nagy Pereme — mondotta a

__—  megszédült— a
többségtől, amelyet pártja a vá- 
'tisztáson nyert és magának tulaj
donította a pártra adott szavazatok 
‘minden hatását és erejét.

Láthatatlanná vált nemcsak a 
miniszterek és a képviselők, 

de a nép sztimára is.
A Párt alkotmánya szérűit van 
e?y tejhatalmú politikai bizottsága 
e.' Van egy nagy választmánya is, 

, a legfontosabb politikai kérdé- 
•ekben az alkotmányos szervek

megkérdezése nélkül a Nagy Fe
renc körül ' csoportosuló jött- 
mentek kis cimborasága döntött.

„Sem m iesetre sem  
vonulok emigrációba !“
A miniszter szó szolgát jelent, 

a miniszterelnök pedig a nemzet 
első szolgája —  folytatta Dinnyés 
Lajos —, akit kötelez nemcsak 
pártjának, hanem a nemzetgyűlés 
többségének akarata is. Akár az 
egyikben, akár a másikban a leg
kisebb törés jelentkezik, tudni fo
gom, mi a kötelességem, és

ez a kötelességem semmiesetre 
sem az, hogy emigrációba vo
nuljak, hanem rendelkezésre 
bocsátom a miniszterelnöki

megbízatást,
amelyért —  ezt önérzettel mond
hatom — egy lépést sem tettem. 
Ha valaki á válság megoldásáért 
áldozatot hozott, én elmondhatom, 
hogy e kevesek közé tartozom. A 
demokrácia eszközeivel és fegy
vereivel akarok kormányozni, nem  
csendörszuronyokkal és ágyúkkal 
és nem puccsokon keresztül. „Itt 
élned-halnod keiT — mondja a 
Szózat és én

nem tartom demokrata, hazáját 
szerető embernek, aki tetteiért 
nem vállalja a felelősséget, 
gyáván megszökik és anyagilag 
jól megalaoozott emigrációban 
kívánta leélni hátralévő nap

jait.

Mi a vád
Nagy Ferenc e llen?

Arra a kérdésre, mik azok a 
cselekedetek, amikért Nagy Fe
renc nem vállalta a felelősséget, a 
miniszterelnök kijelentette, hogy
__—megállcjaítása—a— hím.—

ságra tartozik
és ebbe neki, mint a kormány el
nökének, bíróság előtt folyó ügyről 
lévén szó, nem lehet beleszólása 
Az összeesküvők már az eddigi 
tárgyalásokon is súlyosan terhelő 
vádakat emeltek Nagy Ferenc el
len és azt vallották, hogy

az összeesküvést tudtával és 
beleegyezésével szervezték meg.
Arra a kérdésre, válaszolt-e 

Nagy Ferenc az ellene emelt vá

dakra, a miniszterelnök azt fe
lelte, Nagy Ferenc a magyar kor
mánynak semmiféle választ nem 
adott. Midőn felszólították, jöjjön  
haza, kijelentette, nem jön, ha- 
nem lemond. Csupán azt kívánta, 
hogy itthonmaradt kisfiát, autóját, 
amelyet Sztálin generalisszimusz- 
tól kapott, csizmáját, egyes apróbb 
tárgyait, továbbá titkárát, Kapocs 
Ferencet küldjék utána. „ Mindezt 
elküldöttük Svájcba, de Kapócsot 
nem, mert mint ezt Nagy Ferenccel 
közöltük is, Kapocs Ferenc letartóz
tatásban van. Vádat az ügyészség 
még nem emelt Nagy Ferenc el
len, az eljárás még nem indult 
és ezért kapta vissza ingóságait"

Arra a kérdésre, igaz-e a felte
vés, hogy Nagy Ferencet kényszerí
tették a lemondásra, a miniszter- 
elnök azt válaszolta, hogy tudo
mása szerint

telefon útján senkire sem lehet 
kényszert gyakorolni.

Mikor^választat 
a korm ány?

.A miniszterelnök kijelentette, 
hogy a választásokat úgy bel-, mint 
külpolitikai szempontból szükséges
nek tartja, de a választások idő
pontja a belpolitikai helyzettől és 
attól függ, hogy a hároméves terv 
zavartalan végrehajtása mikorra 
kívánja a választások megtartását.

Ez a demokrácia alapja: kér
dezzük meg a népet!

«
Ahogy most nincs titkolni valónk, 
úgy a választásokon sem lesz. A 
külföldi újságírók ugyanolyan sza
badon figyelhetik majd a válasz
tásokat, mint a jelenlegi eseménye
ket. A választásokra egyébként 
azért is szükség van, mert a múlt 
választáson a Kisgazdapárt listáját 
ónnt>ri nr-ak. sülItOÜák^JmZE^aMkJL
pártot mai tragikus helyzetébe so
dorták, és a választók most száz 
százalékosan becsapottnak érzik 
magukat.

Dinnyés Lajos szerepe
a pariban 

ós a BCispazdapárt 
megufhódása

A m  a kérdésre, vájjon a mi
niszterelnök már a múltban is a 
párton belül erőteljes irányi kép

viselt, amely lázadozott Nagy Fe
renc diktatórikus módszere ellen,

a miniszterelnök egy szóval
felelt: Igen!

Hangsúlyozta, hogy már egy év 
előtt bizonyossá vált, hogy mind
az be fog következni, ami bekö
vetkezett! A párt újjászervezését 
illetőleg a miniszterelnök azt 
mondotta, hogy *

a megújhodás első feltétele, 
hogy a párt politikai vezetősé
gét a miniszterelnöki állástól

elválasszák.
— A politikusok jönnek-mennek

—  folytatta Dinnyés miniszter
elnök —, de a nemzet él tovább és 
az eredmények mérik le, hogy jó 
úton jár-e a nemzet

Milyen lesz az új 
koalíciós vá lasztás?

— Butosit^á-e a kormány az új 
választásokon a jelöltek listájá
nak demokrdtikus összeállítását?
— kérdezte az egyik amerikai 
újságíró. Erre a miniszterelnök a 
következő választ adta:

Hogy milyen választások lesz
nek, egyéni kerületi, vagy 
lajstromosan választ-e a ma
gyar nép, azt a nemzetgyűlés

dönti el.
A miniszterelnök véleménye sze
rint a közös lista, nem választás. 
„Én a koalíció miniszterelnöke 
vagyok és a demokratikus jelöl
tek kiválasztása az egyes pártok 
politikai bizottságának a feladata. 
A  magyar vidék népe gondosko
dik arról, hogy a magyar nép 
akarata érvényesüljön, nem pedig 
olyanoké, akiknek a magyar nép
hez semmi közük és akik adott 
pillanatban megtagadták múltju
kat. Aki nem akar itt élni, annak 
■móilzrlr-zrtrmk,— hogy u - ~Tú-
vozzék, de konspirálást nem tűr a 
kormány!

A magyal' kormány 
külpolitikája

— A magyar kormány külpoliti- 
kai vonalon, mondotta egy kér
désre válaszolva a miniszterelnök, 
elsősorban szomszédainkkal, a 
dunamenti népekkel akarja a leg
teljesebb barátságot fenntartani. 
De a másik oldaltól is függ, hogy

a baráti jobbot hogyan fogadja el 
és miképpen csatlakozik felhívá
sunkhoz, amely a legöszintébb és 
a legbar áts ágos ább.

A  nagyhatalmak mindegyiké
vel, elsősorban a Szovjetunió
val a legteljesebb egyetértésben 
kíván működni Magyarország.

A magyar dem okrácia  
eredményei

— A fiatal magyar demokráciá
nak vannak hibái és vadhajtásai.
Ezek lény esése, a hibák kiküszöbö
lése a magyar kormány feladata. 
A romeltakarítást a magyar demo
krácia elvégezte, most következik 
a lelki romok, a fertőzött leikék 
eltávolítása a magyar életből és a 
magyar demokráciából.

Velünk, vagy ellenünk! ez itt
a kérdés.

Tudomásul kell venni mindenki
nek, hogy a magyar demokrácia 
nagy ^ vmányait, a földbirtok- 
refo'rmot és a stabilizációt meg
szilárdítjuk és a hároméves terv 
keretében az újjáépítést elvégez* 
zük. Újabb kérdésre válaszolva ki
jelentette a miniszterelnök, hogy

az államosítás további m értó' 
két a közgazdasági élet szük
ségletei fogják meghatározni.

— A magyar demokráciának ha
talmas igazolását abban látom, 
hogy egész Európában itt vannak 
a földek legjobban megművelve, 
nálunk a legnagyobb a vetésterü
let, jóval nagyobb, mint volt a há
ború előtt, 1938-ban a gyárak, 
amelyek két év előtt még romok
ban hevertek, ma már serényen  
dolgoznak, teljes munka folyik  
hivatalokban, irodákban, egyetem e
ken, iskolákban és minden külföldi 
vendég meggyőződhetik, hogy venr 
7íegioirikbch~ ]cgy ~nêtïcïïTlèhët é t-  
kezni. A kirakatok teli vannak 
áruval, amelyek a legkényesebb 
igényeket is kielégítik, színházaink
ban magyar, orosz, angol, francia 
darabokat játszanak, filmszínhá
zaink nyitva állnak az egész világ 
képei előtt és a könyvnapon száz
ezrével vásárolták a könyveket a 
magyar dolgozók.

Ezek az eddigi eredmények! 
Ezt az eredményt a koalíciónak, 
a munkásság, a parasztság és a
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— mondotta Dinnyés miniszterelnök
9a külföldi újságírók kérdéseinek pergőtüzében

A nemzetgyűlés dönti eh lajstromom, vagy egyéni választások lesznek-e?
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prdgúraág összefogásának kö
szönhetjük.

S valljuk be, hogy két év előtt, 
amikor a bunkerekből kibújtunk, 
nem hittük volna, hogy ott fogunk 
tartani, ahol ma tartunk!

A külföldi újságírók kérdéseinek 
pergőtüzében Dinnyés miniszterel
nök három■ teljes óra hosszat állta a 
gyakran izgalmas vitát. Minden 
hozzá intézett kérdésre nyomban 
határozott választ adott és kije
lentései. valamint közvetlen, szó
kimondó és szívélyes egyenisege 
látható hatást tett a megjelent 
külföldi újságírókra..

*

©éppisrfoiifal S B fi ítEőtt ffo]ű találtak
Jánoshegyen

Vasárnap délben a jánoshegyi
kilátó-torony közelében ismeretlen 
férfi szétlőtt fejű holttestét találták 
a kirándulók. A  főkapitányságra 
érkezett jelentés nyomán a rendőri 
bizottsággal A Reggel munkatársa

is kiment a helyszínre. A János- 
hegy északi lejtőjén,' a Budakeszi 
felé elterülő erdőben, mintegy 400 
méternyire a kilátótól találták meg
a .75 év körüli férfi holttestéi-, 4  Iá.t- 
vány borzalmas:

egy géppisztoly sorozat valósággal lefűrészel le a ko
ponyája hátsó felét!

Musszorgszkij 
„ősbemutató*1 volt

szom bat este Szegeden
(A Reggel szegedi tudósítójának 

telefonjelentése.) A szegedi K f i 
zeti Színház szombaton este mu
tatta be Musszorgszkij háromfel- 
vonásos vígoperéját, a „Szorocsin- 
czi vásár“ -t. Szövegét Gogoly írta. 
A  tüneményes vígopera alapele
meit az orosz népi zene adja. A 
szegedi Nemzeti Színház parádés 
szereposztásban és pompás kiállí
tásban hozta színre az orosz re
mekművet, melynek főszerepet Si
mámig József énekelte, az öldög 
mulatságos figurájában pedig a 
szegedi szíriház főerőssége, Rajz Já
nos szerepelt. Utána magyar bemu
tató volt: Veress Sándor egyfelvo- 
násos ballet je, a „Csodafuruly a", 
amelyet Paulini Béla meséje alap
ján Zsedényi Károly vitt szín
padra. A  szereplők közül különö
sen a könnyed és ritmikus moz
gású Bachora Jánost említjük, 
azonkívül a szép mozgású Fülöp 
Dórát.

Ortutay Gyula1 vailájs- és közok
tatásügyi miniszter mondott beve
zetőt a szegedi díszelőadás előtt.

-  Több okból tartom jelképes
nek a mai bemutatót — mondotta,

Megmutatja az utat: miként talál
juk meg az egyensúlyt a szellem 
legmagasabb szférái és a  dolgozók 
társadalma, az élet mindennapi 
realitása között. Ez az ünnepi est, 
amelyet «  Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság és a szovjet követség több 
tagja is megtisztelt megjelenésével, 
— mondotta f  miniszter — újabb 
határkő a magyar és szovjet nép 
cl téphetett en kapcsolóidnak tör- 
ténetéb en.

Vasárnap a szegedi Pantheon- 
ban leplezték le Szeged nagy költő
jének. József Attilának emléktáblá
ját. Bóka TÁsztó államtitkár mél
tatta József Attila költői pályafu
tását s azt mondta: szívébe bele
fért az egész világ, költészetében 
együtt volt a magyarság és az egégz 
emberiség szeretete. Ortutay 'Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszter- 
árról szólt, hogy a költő a magyar 
ifjúság, a parasztság és a munkás
ság tanítója volt: a favágóé, aki ki- 
dönti a tőkét! ö  a favágóban az 
egész magyarság jelképét látta: azt, 
ak i ~ á'Tnagyars á got szipoly ózó tőkét 
dönti ki!

Fa tövében elterülve találja a 
bizottság a holttestet. Fekete ruha 
van rajta, élénk színű nyári ing 
és barna félcipő. Nyakkendője 
nincs. Átkutatják a zsebeit, hogy 
megállapíthassák a személyazo
nosságát. A kutatás eredményte
len, à zsebekben semmiféle irat 
nincs, mindössze öngyújtó, ciga
rettatárca, némi dohánymaradék
kal. lakáskulcs és elegáns dupla 
zsebtükör. Egyetlen értékes nyo
mot talált csak a bizottság a zse
bekben:

egy zsebkendőt: K. L mono
grammal.

A holttest közelében, a fűben 
néhány perc alatt rábukkannak
még egy fontos nyomra: a gép
pisztolyra, amellyel az Ismeretlen 
férfit megölték! A  fegyver 1944-es
mintájú

német géppisztoly, — a puska- 
esőbe vésve a német birodal-

Ágtálc, hogy
mi

Csövét rövidebhre v 
könnyebben tehessen elrejteni. Az 
első pillanatokban felmerült az a 
lehetőség is, hogy vem bűncselek
mény történt, hanem öngyilkosság. 
Ezt a lehetőséget azonban meg
cáfolja ez a körülmény, hogy a 
géppisztolyból teljes sorozat töl
tényt kilőttek, ez tehát minden
esetre

gyilkosságra mutat.
A  rend őrorvos megállapítása sze

rint az ismeretien férfi 24—36 
órája lehet halott. A gyilkosság 
ezek szerint még szombaton tör
téni.. A  rossz időjárás miatt kevés 
kiránduló kereste fel a János-

A halott arca azonban épen. ma
r a d t le fogják fényképezni és en
nek a segítségével az eltűnési be
jelentések nyilvántartása alapján
sikerW majd megtudni, ki az 
áldozat? A budakeszi erdő. ahol a 
gyilkosság törtét, az utóbbi időben

bujkáló SS-Iegények. hasasad
várgott svábok menedékhelye

lett.

A gyilkos valószínűleg közülük 
került ki. Erre mutat a. német 
fegyver  is, ami az SS-nél volt 
használatos. Az áldozaton találtak 
egy bőrövet is, amelyet német ka
tonai derékszíjból alakítottak át. 
Ö maga azonban nem volt SS es 
katona: nincs rajta tetoválás!

Legvalószínűbb az, hogy

a bujkáló SS-legények féltek 
tőle, talán fel akarta Jelenteni 

a visszafizivárgókat,

__ »
„Elvesz a nép, amely mm 
becsüli meg tudósait /“ — 
mondotta Kodály Zoltán 
az Akadémia vasárnapi

közűlésén
Vasárnap tartotta 107-ik közúté 

sét a Magyar Tudományos Aka
démia. Kodáy Zoltán elnök nyi
totta meg' a közülést, rámutatva 
a. magyar tudomány válságára, A 
tudomány torén egy év óta sem 
mi fellendülés nem tapasztalható 
— mondotta — és ennek okát n 

4̂ közönyben látja, amely az A ka 
démia iránt hivatalos részről m eg
nyilvánul és a magyar tudományt 
végveszedelemmel fenyegeti.

Beszélt arról, hogy az Akadémia 
elvesztette birtokát, amelyből fenn 
tartotta magát és istápolta. a tudó 
many ügyét. „Elvész a nép, amely 
nem becsüli, meg tudósait — mon- 
dota Kodály — a Szovjetunióban.
ellenkezőjét tapasztaltam!** Voinn- 
vich Géza terjesztette elő ezután 
főtitkári jelentését, majd Varga 
István, Csűrös Zoltán tartót elő
adást és az új akadémikus Tanuk-; 
Áron olvasta fel új regényének 

J egyik megkapó fejezetét.
r

1
vagy egyébként kompromittáló oda-

-------------- ---------- ---------- tokát tudott, róluk és ezért ölték
hegyet, az erdő csak a déli órák- , meg. A főkapitányság bűnügyi osz
ló an kezdett benépesedni, ezért fe -  tályának sérülési főcsoportja nagy

apparátussal fogott hozzá az ügy 
kinyomozó sóhoz. Az R-csoport be
vonásával

dezfék fel ilyen késön a halottat.
A  nyomozás első feladata, hogy az 
áldozat személyéi megállapíts a. ö l 
tözete gondozott, jobb minőségű. 
Titokzatossá teszi az ügyet, hogy

az áldozat minden irata hiányzik, tehát valakinek kü
lönös oka lehetett úgy eltenni láb alól, hogy az áldo

zat nevét se tudják megállapítani!

»  budakeszi erdőt alaposan át
fésülik.

Kifüstölik a bujkáló svábokat és 
igyekeznék újabb nyomokat találni.

Nyárvégi választásokat 
és v&'Ba nagybankok

államosítását jelentették fe® 
a munkáspártok vezetői

Rákosi Mátyás szombaton szólott 
a MAORT dolgozóihoz Nagykani
zsán, beszédében elsősorban a 
bankok államosításának fontossá
gát emelte ki, amelyek a magyar 
pénzforga lom 91 % -át bonyolítják 
le és még mindig a reakció kezé
ben vannak, kijelentette, hogy a 
hároméves terv sikere a 6 milliárd

Makón n Magyar Kommunista 
Párt és a Szociáldemokrata Párt 
közös népgyűlésén több mint öt
ezer hallgató előtt Rajic László 
belügyink! iszter megái lapította,
hogy a válság megoldásával, fúl 
van az ország a veszélyen, az el
lenség súlyos csapást szenvedett 

Reméljük — mondotta a belügy-
forvat pénzügyi fedezettől függ, j miniszter . hogy a Kisgazdapárt 
amelyet s háborúban és az inflá- megtisztítja sorait, valóban demo-

tarta^mábói :

ERDEI FERENC:
!l Merre Mad_a parasztság ?
A belpolitikai válság

kulisszatitkai
Aki a kölcsönt adja és aki kapja:

Amerika ésjörökország
Rajzokkal, képekkel, 

illusztrációkkal a

mm
I w m m m m m

taftü£aS*b szánts

riraft '

dóban meggazdagodott harácso- 
lókroak kell negfizetmök és

visszautat’ fotfca a külföldi köl
csönöket, amenyiben azokat 
politikai feltételekhez kötik.

A belpolitikai helyzetről szólva Rá
kosi kijelentette, hogy a Kusgazda- 
párt új vezetősége ma parasztokból 
és megbízható demokratákból áll, 
de'azért* résen kell állni és ha a 
régi vezetőség hívei, akadályozzák 
a. demokrácia terveinek megvalósí
tását, ckl/cor a néphez kell fordulni 
és új választásokat tartant. Üj 
kormány alakításától azért állot
tunk el — mondotta Rákosi —, 
mert el akartuk kerülni a puccs, 
elsősorban a kommunista puccs 
színezetét. j

Békéscsabán vasárnap délelőtt a 
Baloldali Blokk tartott vépgyűlést, 
amelyen Ries István igazságügy- 
miniszter bejelentette, hogy

a Szociáldemokrata Párt köve
teli a nemzetgyűlés feloszlatá

sát,
új választások tartását, még pedig 
oly képpei? fh ogy  * nr-demo ki á darust5 
lev,s égéit, de hozzátartozóikat is 
fosszák meg szavazati joguktól. A  
Kommunista párt vezetőségének
tagja, Nógrády Sándor beszélt még 
Békéscsabán, aki hangsúlyozta, 
hogy végre olyan ember került a 
magyar kormány élére, aki való
ban a magyar dolgozó nép érdékeit 
tartja szem előtt.

kratikus pórt1 lesz s akkor nem lesz 
többé szükség baloldali blokkra, 
mert a baloldal pártjainak pro
gramja is azonos lesz a Kisgazda- 
párt programjával. A törvényho
zást is sürgősen meg kell tisztítani 
és azért

augusztus második felében,
vagy szeptember első hetében

meg kell tartani a v£ía*«ztá-
aokat, 1»

Döntse el a magyar nép, fasisztákat 
akar-e a parlamentben, vagy a nép 
bátor harcosait. Utána Marosán 
György . képviselő, a Szociáldemo
kratapárt főtitkára beszélt.

Pécsett szintén közös népgyűlést, 
rendezett a hét munkáspárt. A 
gyűlés első szónoka Révész Ferenc 
a válság hátterét világította meg, 
Révai József pedig kijelentette, 
hogy a Baloldali Blokk nem tört a 
Kisgazdapárt létére

,.Ha a. Kisgazdapárt valóban 
demokratikus parasztpárttá 
szervezi magát, mi leszünk a 

legboldogabbak/*
A szegedi együttes gyűlésen 

Justus Pál hangoztatta, hogy a 
választások megtartása minél ha
marább szükséges, de szükséges 
a koalíció fenntartása is. Farkas 
Mihály megállapította, hogy a 
Pénzintézeti Központ első kúriá
jába tartozó 13 nagybanknak az 

t államosítását augusztus 1-ére ok- 
1 vétlenül véghez kell vinni

A «lira ráíísn
s inaprsrszáoi
A moszkvai rádió beható ul kom

mentálja a ma«ryarors7.áRÍ poli ti ai 
eseményeket, megállapítva azt, h°'..v 
a válság sryors áthidalása a * óv;:'.* 
demokratikus erőinek összcforv:t«i: "u, 
tesz tanúságot. A nyilvánvaló té
nyekkel szemben az amerikai fo.'jU» 
és a newyorki rádió a való belyze'- 
ről eltorzított jelentéseket közöl. 
úgyhogy kitetszik az a-z inger miséi'. 
amelyet bizonyos amerikai körökben 
a reakció megerősítésének és a pro
gresszív érők gyengítésének meghiú
sulása előidézett. A gazdasági nvn- 
más, amelyet Washington Magyar:,»;, 
szágra gyakorolni készül, arrdví r? 
többek között a United Press er. ■ 
Jelentéséből is kitűnik, szöges ellep 
tétben áll minden szuverén.
alapvető elveivel.

Né%)jM9ézGZGr me
f  k é r t  

M a r s h a l l
«

Az United Press washingtoni jp 
leütése szerint Marshall külügy
miniszter és a kormány még két- 
tagja kérni fogja a képviselőhó.-al. 
fogadják el art. a javaslatot, 
amelynek értelmében, a bevándar 
lási törvény módosításával

négyszázezer hontalan európai 
előtt megnyitják az Egyesült 

Államok kapuját.
Az amerikai kormány ere 
csupán százezer hontalan 
dósát indítványozta.

■gfi-

■Ë*

®p> meglsanéttlőctött a suhanó
j.^3&terek kocsmarablása!

'* %« -•

plinzi, cigarettát és — bucii zsákmányoltak
Vasárnap hajnalban Kőbányán, 

a Városszéli-út; 161. számú házban 
lévő Kovács-féle kocsmába belé
pett három suhanó, pisztollyal ke
zében,

kettőn sakkban tartották a ven
dégeket. a harmadik pedig a 
kocsmárostól köve tol te a napi 

’ bevételt,
A rablók 306 forintot to Iáitok a. 
kias&sáben*— — m^wJb&ca- 
vették 4 liter pálinkát, 500 ciga
rettát. és a zsebükbe dugtak még 
60 darab bucit! Néhány percig 
tartózkodtak csali a kocsmában és 
bár a vendégek között két szabad
napos rendőr is volt, a pisztolyok
kal fenyegelődzö banditákkal

senki sem mert szembeszállni.
Mihelyt a rablók eltávoztak, érte

sítették a főkapitányságot, ahon
nan az R-csoport kiröhögött a 
helyszínre, átfésülték a környéket, 
de a banditákat nem Sikerült. m®g 
találni.

A rendőrség szerint lopott autó
juk; volt. és ezért tűnhettek el oly 
hirtelen. A rendőrség valószínű
nek tartja, hogy

ugyanez a. banda követte el két
* *  -nappal ezelőtt a Kerep<»i'rút“éH -  

a Hung ária-út sarkán levő 
kocsma kifosztását

Miután mindkét fosztogatásnak 
igen sok tanúja, volt, a rendőrség 
reméli, hogy az adott, személy 
leírások után és a fényképes nyil
vántartó segítségével sikerül a 
banditákat hamarosan kézrekerí 
tenL

N e g y v e n e z e r  ö n g ó l  
•' turista rekedt 
Franc iao rszág i* ts a

A francia vasutassztrájk követ
keztében mintegy 40.000 angol tu
rista nem tudott visszatérni An g 
liábo. Azok  a Lanciák, akiknek 
gépkocsijuk vagy autóbuszuk van, 
alaposan kihasználják a helyzetrt 
és a rendes díjak öt-hatszorosát 
kérik a szorult helyzetben lévő 
angoloktól.

•;v***vrrmrri
>0 r

Balaton partján --  Kitinig

l  ,Z ! Z F » 3 ? 5
RAPID tjiflíásl irodo. V., HnrmiPcad-n. *•

Telpfon: 185—646.

Nyaraljon Hűvösvölgy legpzf bb
helyén a

Ü d ü l ő b e n
Szobafoglalás helyszínen vagy 
telefonon réggel R- 9 között: 
126—564. Fehér Miklósáé, 
Völgy-u. 36, 03-as vili-m egáll"

r.
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FAILOM SERGÍÓT
vezénylés közben agyvérzés érte az Operában
Állapota súlyos, de öntudatnál van és remélik hogy felépül

Szombaton délután 5 órakor az szombaton este a „Falstaff* elő-
Operaház színpada és zenekara ’ .....................
tragikus pillanatokat élt át: Sergio 
failoni, a világhírű olasz karnagy, 
ak;t tizennyolc év óta szeret és 
Vecsül a magyar közönség, a fil
harmóniai zenekart és háromszáz 
taaá énekkar együttesét vezé
nyelte, Beethoven IX. szimfóníá- 
iát próbálták, amelyet hétfőn kel
jeit volna előadnia a Városi Szín
házban, amikor —

Sergio Fai-onit hirtelen agy
vérzés érte!

A próbát délután 3-kor kezdték, 
hogy este 6 órára befejezzék, mert

adását kellett volna vezényelnie 
Failoninak. A színpadon a Buda
pesti kórus és a Liszt Ferenc-Kó- 
rus együttese állt, kottával a kezé
ben, ott volt a négy szólista, 
Báthy Anna, Németh Anna, Nagy- 
pál László és Losonczy György, a 
földszinten ült a hétfői hangver
senyen közreműködő Fischer An
nie is. Failoni hátamögött Tóth 
Aladár igazgató foglalt helyet.

ö t  órakor, mikor a szimfónia 
második tételét játszották, a ho
mályba burkolózó nézőtéren ülő 
néhány művész megdöbbenve vette  
észre azt a furcsaságot, hogy

az átszellemült arccal, szenvedélyes mozdulattal ve
zén ylő  Failoni jobbkezében alábanj’atlik a pálca, a 
karmester tétova, remegő ujjakkal veszi azt át a bal
kezébe és megpróbál tovább dirigálni, de teste előre

roskad és feje a mellére esik le.

Tóth Aladár igazgató ugrott elő
ször oda és a zenekart a nézőtértől 
elválasztó bársonykorláton átha
jolva Failoni felé kapott, majd így
gzolt:

— M aestro... hagyja a b b a !...
hagyja abba . . .

Abban a pillanatban már előre
rohant Kun Imre hangverseny- 
igazgató és néhány énekes is. Fai
loni még mindig a helyén állt, fe 
jével mintha nemet intett volna, 
de balkezéből kihullott a pálca, a 
zenekar elhallgatott, Sándor Já
nos és Roubál Rezső, a Filharmó
nia két művésze odaugrott a kar
mesterhez, széket emeltek fel  ̂ a 
kamagyi dobogóra és leültették, 
de ö nem tudott megülni a szé
ken, végül felem elték és bevitték  
egy szobába. A  néhány perc 
múlva érkező dr. Kasza József, az 
Operaház orvosa nyomban meg
állapította, hogy Failonit agyvér
zés érte. Vért vett a nagybeteg- 
től. aki eközben

m.( fához tért és mosolygott!

Alig telt el újabb öt perc, mikor 
m "érkezett a mentőkocsi s a 
nagy karmestert elvitték a II. 
számú belgyógyászati klinikára, 
ahol Hajnal Imre professzor 
nyomban megvizsgálta. A klini
kára követte a nagybeteget hűsé
ges régi barátja, Tóth Aladár igaz
í t ó  s az Operaház több vezetője 
és művésze is.

E közben érkezett az Operaház 
épületébe Failoni mit sem sejtő ç 
magyar felesége, Klier Nelly, 
az Operaház volt kiváló balle-

rinájo,
aki csak ott értesült arról: mi tör
tént férjével?  Azonnal kocsiba 
ült és a klinikára sietett. Közben 
elkezdődött a „Falstaff" előadása, 
amelyet Failoni helyett Ferencsik 
János vezényelt. A közönség 
nagyrésze nem  is tudta, mi tör
tént Failonival?

Vasárnap délben A Reggel mun
katársa a klinikán járt. A  B. épü
let II. emeletén, a 17-es különszo- 
bában fekszik Failoni. Bordó pi
zsamában, krétafehér arccal, moz
dulatlanul nyúlik el az ágyon, 
amely a szoba közepén áll.

öntudatnál van, de beszélni 
nem tud, jobboldala megbénult, 
csak balkezének mutatóujjával 
tesz mozdulatokat, integet, 
igyekszik megérttetni magát.

Az éjszakát egyébként nyugodtan 
töltötte, mélyen aludt, sőt kora
reggel enni kért: kifejező mozdu
latokkal magyarázta, hogy ehes! 
Két csésze teát ivott, mást egy
előre nem adtak neki. Amikor 
észreveszi, hogy benézünk a szo
bába, halovány mosoly jelenik 
meg élesmetszeiü, sápadt arcán. 
Failoni arcán észre lehetett venni, 
hogy

a látogatókat megismeri és 
örül nekik.

— Az egész éjszakát férjem mel
lett töltöttem — mondja Failoni ki
sírt szemű felesége. — Remélem, 
hogy meggyógyul. . .  Az orvosok 
bíztatnak. . .  Látszik, hogy agya 
most is milyen élénken dolgozik.

A Reggel megkérdezte Failoni- 
nét: Hol van nyolchónapos kis
leánya, Cornélia?

— Kislányom most a Kresz Géza- 
utcai lakásban tartózkodik, de már 
felajánlották sdlcan, művészek és 
az Opera barátai, hogy gondozzák

addig, vigyáznak reá, míg én itt
maradok. Mert el nem mozdulok, 
egy pillanatra sem, férjem  beteg
ágya mellől!

Haynal professzor távollétében a 
klinika adjunktusával beszélge
tünk. Szerinte

Sergio Failoni állapota kevéssé 
javult az éjszaka folyamán,

de a gyógyulás kilátásairól csak 48 
óra múlva nyilatkozhatnak az or
vosok.

A  kiváló olasz karmester 57-ik 
életévében van s Veronában, Ro
meo és Julia legendás városában 
született, több mint egy éve hagy
ta el Operaházunkat: Olaszország
ba ment, ahol óriási sikerrel vezé
nyelt a „Scala“ -ban, majd egy 
impresszárió amerikai körútra 
szerződtette, nagyobb énekestár
sulattal együtt.

A vállalkozó félrevezette Fal
iórát és művész társait

annyira, hogy Amerika földjén
kénytelen volt a nagynevű kar* 
mester maga megszervezni a to
vábbi hangvers enykörutat

Az amerikai viszontagságok 
nagyon megviselték szervezetét.

Később vendégszerep lésre kötött 
szerződést a newyorki Metropoli
tan operaházzal, majd visszatért 
Európába.

Betegágya felé aggodalommal és 
reménykedéssel néz minden opera
látogató, mert Failoni nevéhez 
gyönyörű operai esték emléke fű
ződik: közöttük a szerdai „Fal- 
staff“ felújítás gyönyörű élménye!

Lapzártakor beszéltünk a Hay- 
nal-klinikával. Azt a felvilágosí
tást kaptuk, hogy a nagybeteg ál
lapotában nincsen semmi változás!

Újból letartóztatták
a többszörös gyilkossággal gyanúsított 
LovassyüStürmer Aurél nyilas főorvost

A Markó-utcai fogházban megmérgezte men tót amijét
és hetek óta Diósd környékén bujkált

Szombaton izgalmasan érdekes
új raf el vételi indítványt készített 
Aczélf Endre dr. népügyész, aki 
azt kéri, hogy a Népbíróság vonja 
ismét felelősségre háborús és nép
ellenes bűntett miatt Lovassy- 
Stürmer Aurél doktort, a „Kö- 
rönd“ -szanatórium volt főorvosát, 
aki 1944 őszén

betegeinek egész seregét küld
te a halálba.

A  népügyész le is tartóztatta a fő 
városban jólismert orvost. A  poli
tikai rendőrség hetek óta kereste 
már Lovassy-Stürmert, de — nem 
találta! Szombaton azután

megjelent a népügyészségen 
az orvos felesége

és úgynevezett „ártatlansági bizo
nyítványt'* kért, hogy ezzel bizo

nyítsa: férje ellen politikai okok
ból nem folyik semmiféle eljárás! 
Az ügyészségi tisztviselő, aki 
tudta, hogy Aczél ügyész újabb 
nyomozást folytat a „bizonyíték 
hiányában" fölmentett Lovassy- 
Stürmer ellen, nyomban értesí
tette őt, Aczél pedig maga elé 
vezettette az asszonyt. Lovassy- 
Stürmemé előbb húzódozott, majd 
bevallotta, hogy férje — Diósdon 
bujkál! Ezekután már csak órák 
kérdése volt, hogy a politikai 
rendőrség kézrekerítse és a nép
ügyész elé állítsa. Lovassy-Stür- 
Stürmer 1944 őszén, a Szálasi- 
puccs után több ismerőse fordult 
Lovassy-Stürmerhez, hogy — 
pénzért és más ellenszolgáltatásért 
— zsidó családokat rejtsen el sza
natóriumában.

Lovassy 35 zsidó személyt fogadott be a Benczur- 
utcai gyógyintézetbe, miután valamennyit alaposan 
megsarcolta. Amikor teljesen kifosztotta őket —  bi
zalmasan értesítette a III. kerületi nyilas pártszolgá
latot! A nyilasok a következő éjszaka mind a 35 sze
rencsétlent elhurcolták a szanatóriumból, nagy részü

ket lemészárolták, a többit deportálták.

Lovassy-Stürmer 35 „páciense“ kö
zül — egyedül Kollmann Pálné 
maradt életben! ö  tett aztán sú
lyos vallomást Lovassy-Stürmer 
ellen, de rávallott Harangi Zoltán

III. kerületi pártszolgálatos is, 
akit Aczél népügyész egy egészen 
más ügyben, Béres János nyilas 
gyilkos ügyében, hallgatott ki. A  
nyomozás megállapította, hogy a 
főorvos

több ízben megismételte ugyan
ezt a pénzszerzési manővert

baloldali politikusokat rejtett el 
szanatóriumában, kiforgatta őket 
minden pénzükből, majd átadta 
nyilas „párttestvéreinék", hogy v é
gezzenek velük. A felszabadulás 
után Lovassy-Stürmer rendőrkézre 
került. Ugyanabban az időben fog
ták el Traum Jánost, a III. kerületi 
pártszolgálatosok elvetemült, vérese 
kezű főnökét, aki — mentővallo
mást tett Lovassy-Stürmer mellett.

Ezekután mentették fel a főor
vost. Kevéssel később Traum meg
halt a Markó-utcai fogházban. Ha
lála után a népügyészség bizalmas 
értesítést kapott arról, hogy ami
kor Lovassy-Stürmer a fogház la
kója volt, nap-nap után érintke
zett Traum Jánossal, legfőbb men- 
tőtanujával, akit azzal vett rá a 
mentővallomásra, hogy ennivalót, 
alkoholt és dohányt csempészett 
be a zárkájába Később

a jó  falatokba egy kis mér
get kevert,

mert attól tartott, hogy Traum 
magábaszáll és még mielőtt kivé
geznék, visszavonja vallomását! 
Ezek után adta ki a népügyész
ség az újabb elfogatási parancsot 
Lovassy Stürmer Aurél ellen, akit 
„ártatlansági bizonyítványt“ kérő 
feleségének megjelenése juttatott 
lakat alá.

a kereskedelmi vállalatoknakTá j é k o z t a t ó

A F O R IN T M E R L E G -R  EN DE LETTEL
ff ff

C É G B ÍR Ó S Á G I t e e n d ő ir ő l
I r a t m i n t á k k a l

I-ollir., forlntmérlcg- és a legújabb kiegészíts rendcletek szövegével és feldolgozáséval

írták: Dr. M Á T É F F Y  1 Ó Z S E F  
budapesti törvényszéki tanácselnök, 
a budapesti Cégbíróság vezetője

Nélkülözhetetlen kereskedelmi vállalatoknak és ügyvédeknek 
KAPHATÓ AZ ÖSSZES KÖNYVKERESKEDÉSEKBEN!

Dr. P A J Z S  E L E MÉ R  
jgyvéd
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W L Î T Ê R * )
a «Szabadság1*, „Vilá

ga » , „Népszava" f. évi május 
W an személyemmel foglol-

w’ ivf • tá*Sr°k. megállapítások. 
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Levél a Börzsönyből
a M ik szá th ^ m eseh á zró l, 
a vadak lá b a n y o m á ró l, 

m eg  a cse n d rő l . . .
À  Börzsönyben barangolunk Nóg- 

rád nyugati szegélyén, ahol meg- 
ejtoen szép a bükk, virágját hul
latja a hárs, illatát ontja az akác 
a fülledt, nehéz meleget áraszt az 
erdők mélye.

Borsosber ényen túl, bükkfaerdő 
tisztásán állunk meg néhány pilla
natra. öreg  fa árnyékában alföldi 
.vándorméhészek mézzel kevert vö
rösbort isznak. (Méhészital. . . )  A  
tisztás szélén kék kaptárok körül 
méhek rajzanak. S a méheken túl 
nagy magány, cssnd, nématság.

—  Kié ez a vadászház?
Öreg méhészek kísérnek a finn

fahaz felé, amely a bükkerdö oida-* 
Iához simul.

— Mikszáth Kálmáné.
A  küszöbön állunk.
— S ki lakja most?
— Mi — felelik.
A  „nagy palóc" hatszáz hold 

nemzeti ajándékot kapott itt. Há
romszáz hold erdőt, háromszáz 
szántót, a közeli Horpácson házat, 
Borscöberény mellett vadászlakot. 
A  horpácsi ház ép maradt, a va
dászházból kitépték még a vezeté
ket is.

— Mi maradt? —  kérdem az 
aszott arcú, kemény szemű öreg 
méhészeket, akik az Alföldről jövet, 
tanyát vertek az üres házban.

— Mi maradt? — kérdezik vissza 
s szemöldökük felfut a homlo
kokra.

Áhítattal lépjük át a küszöböt, 
ahol a palóc mesék születtek és1 a  
„magyar Dickens" regényalakjai.

Semmi sem maradt! Az emberek
ben itt is piroslón lobogott a pusz
títás s rablás dühe. Két vadászház 
állt itt, egymásba építve. Az egyik 
■— a régi — Mikszáthé volt, — a 
másik, amelyet hozzáépítettek — 
a bérlőé, aki a Mikszáth-örököeök- 

, tői a vadászterületet, a birtokot és 
az erdőt bírta.

— Meseház volt — mondja egy 
szentesi méhész, szájéban vastag
szárú, füstölgő pipával, amely kü
lönösen jó szolgálatot tesz, ha a 
méhek mérgesen rajzanak. A  pad
láson még benzinmotor is műkö
dött, az húzta fel a kútból a vizet. 
'A falakat gipszöntvényak díszítet
ték, minden szobában vízvezeték, 
külön világítás...

A  motor eltűnt A  kád összetört. 
A  bútoroknak lába kelt. Az abla
kokat kifeszítették.

— Valami Mikszáth-bútordarab 
csak maradt? Talán egy régi toll?

Az öreg méhészek fejüket ráz
zák. Mikor ideérkeztek, a ház tá
tongott az ürességtől. A  régi bir
tokból az örökösök sokat eladogat
tak. Ami megmaradt, a jó palócok, 
a Mikszáth-hősök kezére került. A z 
erdőt az állami erdőgazdaság 
vette át.

— Mi lesz a házzal?
— A  bérlő visszakapta. Ügy hal

lottul?:, hogy lebontja és elviszi a 
Balaton mellé.

Mikszáthnak csak a meséi 'ma
radtak meg. S az erdei ösvények, 
^melyeken sétált, mikor hőseivel, 
a Tót atyafiak-kal, yidra Gyurival, 
a „Vén gazemberére!, a „tapintat
lan Gregorics“-csal és a Noszthy- 
fiűval beszélgetett. . .

Emberek nem igen járnak erre
felé. Egynapi járásra sem talál
kozni élőlénnyel. Az erdőkerülő, 
akivel hosszú gyalogúira indulok

— Hétfőn kezdik tárgyalni 
Habsburg József bunperét. A  nép
bíróság RácManácsa hétfőn kezdi 
tárgyalni a háborús és népellenes 
bűnnel vádolt Habsburg József 
ügyét, aki, a vádirat szerint, a 
Nemzeti Szövetségben, mint a 
felsőházi tagok csoportjának ve
zetője, vezető szerepet vitt és a 
nyilasok hatalomátvétele után a 
rádióban a totális háborít tovább
vitelére buzdított. Habsburg Jó
zsef a „nemzetvezetőt“ elkísérte 
Ausztriába is. Miután az amerikai 
hatóság még nem adta ki, ügyét 
távollétóben tárgyalják és in con- 
tumácián hirdetik ki az ítéletet.

— Két zsebtolvajt értek tetten. A 
6-os villamoson szombat este tetten- 
érték Ondi József zsebtolvajt, aki 
egyébként csiszolómunkás. A Teleki
téren Schreiber Ferenc gyári mun
kást értéle tetten, amint Ondihoz ha
sonló „munkát" végzett. Természete
sen mind a kettőt letartóztatták.

Heterakéinit egyszer 
ujsâgnéikiâïi nap 

HoHandléban
Amszterdamból jelenti Forrni 

Zoltán A Reggelnek: A Közgazda- 
sági minisztérium 2000 tonnára szál
lította le a rotációspapír havi ki
utalását. Az ujságírószövetség min
den erőfeszítése eddig hiábavaló
nak bizonyult, a papírhiány tovább 
tart és számolnak azzal, hogy a 
lapok hetenként egyszer nem fog
nak megjelenni.

az eïdëï osvéhÿéiïceii, cserjék ~"<saF' 
pásain s füvei benőtt dűlőutakon, 
megáll néha. Zöldszegélyű vadász
ruhát visel, lábán bakkancs, vállán 
kétcsövű puska, karján szinházi 
látcső. Hórihorgas ember. Nagy 
csendben megyünk. Olykor lehajol, 
«, nyomokat vizsgálja:

— Ez disznó v o lt . . .  ez ő s . . .  
Emberi lábnyom sehol.
Zöld Börzsöny — magyar vadon!

Ruffy Péter

— Nyaralni viszik a Budapest és 
környéki gyermekeket. A  „Magyar 
Kurír" jelenti: Az Actio Catholica 
Országos Elnöksége ez évben is a 
Szent Erzsébet karitász központot 
bízta meg a Budapest és környéki 
gyermekek vidéki nyaraltatásának 
megszervezéséről. Július és augusz
tus hónapokban 6—12 éves korig 
akarják a rosszultáplált gyermeke
ket vidéken elhelyezni. Ezzel kap
csolatban a főpásztorok körleve
leikben felhívták a papok figyelmét 
erre a nagyon fontos mozgalomra 
és kérték őket, hogy minden lehetőt 
tegyenek meg, hogy a gyengén- 
táplált budapesti és környéki gyer
mekek az idén is nyaralásban része
süljenek.

r - Zalka Máté-emlékünnepély. A
Partizánok Szövetsége és a Magyar- 
Szovjet Művelődési Társaság Zalka 
Máté halálának tizedik évfordulóján, 
vasárnap délelőtt a Royal Apollóban 
emlékünnepélyt rendezett. Nógrády 
Sándor és Münnich Ferenc főkapi
tány emlékezett meg Zalka Mátéról, 
akit a spanyol nép szabadságáért 
folytatott harcban Spanyolországban, 
Ueszka falai alatt terített le az ellen
séges golyó. Ezután Illés Béla író 
méltatta Zalka Máté érdemeit, végül 
Julio Madrillo, a spanyol köztársa
sági kormány ügyvivője szólt néhány 
szót.

—- Rendőrökkel erősitik meg a 
Markó-utcal fogház őrszemélyzetét.
A népügyészség vezetőjének, Fe- 
rencz Tibor dr.-nak intézkedésére 
az államrendőrség 10 rendőrt, 
a politikai osztály, pedig poli
tikailag kiképzett négy rendőr
altisztet kölcsönöz a népügyész
ségnek, tekintettel az össze
esküvők bünperére, amelynek fő 
tárgyalása rövidesen elkezdődik. A  
már elítélt összeesküvők fellebb- 
viteli főtárgyalásának időpontja 
ugyanis egybeesik a Jatczkó-iéle 
összeesküvő ^csoport népbírósági 
tárgyalásával. így a fogház jelen
legi őrszemélyzete kevésnek bizo
nyul arra, hogy a vádlottakat a 
főtárgyalásra elővezesse.

— Csapek Károly festőművész ki
állítása vasárnap nyilt hieg a Szal- 
másy Gallériában. Csapek 60 képét, 
rajzát ̂  állította ki, amelyek komoly 
tehetségről és elmélyedésről tesznek 
tanúságot. Különösen érdekesek és 
értékesek a nátüW str miSvBz'KaSt- 
fogoly tanulmányai és. tájképei.

— Ruhalegyek Ausztriában. Heinl 
kereskedelemügyi miniszter kije
lentette, hogy rövidesen bevezetik  
Ausztriában a ruhajegyet.

—- Halálozás. Wenckheim Lajosné 
sz. Teleki Marietta, külföldön vasúti 
baleset következtében váratlanul el- 
húnyt. Az engesztelő (Szentmisét jú -“ 
nius 10-én fél 10 órakor fogjuk a 
Belvárosi Plébánia templomban az 
Egek Urának bemutatni.

F e u e r  f e s t  t i s z t í t
M *

garantált szárazontrlcolefinben

«— Csákány eipészmester ellen 
árdrágítás miatt eljárás indult.
Csákány Károly, az ismert belvá
rosi cipészmester ellen árdrágítás 
miatt vádiratot adtak ki. Csákány 
üzletében május 28-án megjelent 
Szántó Judit és Szabó Ilonka rend
őrségi alkalmazottak és fehér női 
szandált rendeltek, amiért a cipész
mester 450 forintot számított fel. A 
vádirat szerint ezzel olyan árat kö
vetelt, amely a méltányos hasznot 
meghaladta, de megállapították azt 
is, hogy a szandálok elkészítéséhez 
olyan bőrt akartak felhasználni, 
amihez nem lett volna joga.

— Hét évi fegyházra Ítéltek egy 
kereskedőt. Kürtös István nagykeres
kedő a nyilasoktól elfogadta a 
Liebner-féle játékkereskedés kiáru
sítását. Az üzletet 900.000 pengőért 
ki is árusította, de csak 600.000 pen
gőt fizetett be a nyilasoknak,
300.000 pengőt zsebrevágott. A nép
bíróság Kürtös Istvánt hetévi fegy- 
házra Ítélte.A

— Veress Antal, a párisi verseny 
egyik nyertese — hegedűművész- 
oklevélre pályázik! Kedden délután 
ötkor a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében nagyigényű műsor
ral pályázik a hegedűművész! 
diplomára, Veress Antal, aki a nem
rég tartott párisi zeneversenyen az 
ötödik díjat nyerte el. Gábriel Fe
renc tanár kiváló tehetségű ifjú 
növendékét, aki ^egyébként híres 
cigányzenészcsaládból származik, a 
nagynevű Hajdú István kíséri zon
gorán, Mozart A-dur hegedűverse
nyének kamarazenekari kíséretét 
pedig — Ferencsik János vezényli.

— Elfelejtett bejelenteni 1114 
dollárt. Bagi Ernő értékpapírftferes- 
keöő ellen bizalmas feljelentés ér
kezett, hogy lakásán dollárt rejte
get. A  házkutatás során a rekamié- 
ban eldugva 1114 dollárt találtak. 
Bagi azzal védekezett, hogy m egfe
ledkezett a dollárjairól. A törvény
szék három évi fegyházra ítélte. A 
Kúria most Bagi büntetését két évi 
fegyházra szállította le.

NYOLC MILLIÓ MENEKÜLT 
ÉS ELHURCOLT EMBERT talál
tak a győztes szövetségesek Euró
pában. Hét millió már hazatért 
hazájába s hétszázezer elhelyezé
séről kell még gondoskodni — je
lenti Rooks vezérőrnagy, az 
UNRRA menekültügyi szerveze
tének vezetője.

— A Politika, Oltványi Imre és
Katona Jenő hetilapjának új szá
ma érdekes, változatos tartalommal 
jelent meg. Gulácsy György: Har
cunk az összeesküvők ellen címen 
írt vezércikket. A gazdag szám ve
zetőcikkeit: Jean Durkheim, Gogo- 
lák Lajos, François Mauriac, Egry 

*Pál, Kelemen Gábor, Holly Jenő, 
Vozáry Dezső, Szatmári Jenő, Kürti 
Pál és- a szerkesztő, Padi Ferenc 
írták. Milotay Istvánról Argus fest 
élethü portrét.

— Kiskunfélegyházán a MUSz 
emléktáblán örökíti meg mártír
jainak névsorát. A Munkaszolgála
tosok Országos Antifasiszta Szövet
ségének kiskunfélegyházai cso
portja e hó 15-én a város elhur
colt és mártír halált szenvedett 
lakúinak emlékét megörökítő em
léktáblát leplez le. Az ünnepség 
a képviselőtestület gyászközgyűlé
sével kezdődik, amelyet az emlék
tábla leleplezése követ a Kossuth- 
utcai iskolában. A  113, 114, 115 
munka szolgálatos századok meg
maradt tagjai díszebédre gyűlnek 
össze a szakszervezet székházában 
Grosz Elemér kecskeméti bajtár
suk tiszteletére, alci megmentette 
századának tagjait a deportálás
tól.

— Vasúti összeütközés — hat ha
lottat Pozsonyból jelentik, hogy & 

-pilserd -gyorsvo.aa.L_Q?s^ütközött egy
mozdonnyal. Az összeütközésnek 
hat halálos áldozata, öt síilyos és 
hatvan könnyebb sebesültje van.

— A Partizánbarátok Szövetsége 
szombat este 8-kor székházában 
(Vilma királynő-út 35/a) zászlóava
tással és kultúresttel egybekötött 
országos taggyűlést rendez. Sólyom 
László, Kővágó József, Révay Kál
mán, Gobbi Hilda, Harangozó Gyula, 
Horváh Ferenc, Székely Mihály, Fá
bián György az est főszereplői.

• Valódi ékszer jólétben díszít — 
szükségben segít! Ékszermodellek 
SEREGINÉL, Iiaris-kÖz 5, félemelet!

• Tam-Tam az új labdajáték!
• Berlitz angol, francia, spanyol 

nyelvtanítás. IV., Vörösmarfy-tér‘ 2.

A győzelem hoteles !
A hosszú hónapok óta tartó, hol elcsendesülő, hol újból fok 

viharzó válság véget ért a demokrácia győzelmével. A győzelem 
azonban nemcsak jogot ád az ország politikai vezetésére, a ve
zető állások betöltésére, s mindarra, amivel a politikai hatalom 
gazdasági és pénzügyi téren jár, de kötelezettségeket is Jelent. 
Kötelezi a győztes koalíciót arra, hogy pótolja, és pedig a lehető 
legrövidebb idő alajt, ami az elmglt két évben, talán éppen a 
pártok közötti hol nyilt, hol leplezett feszültség következtében 
elmaradt. Nem véletlen, hogy a válság megoldása és az új kor
mány kinevezése után tartott első ülésén a Gazdasági Főtanács 
a korrupció elleni küzdelmet és az állami, közületi üzletvitel és 
pénzkezelés szigorúbb ellenőrzését jelentette be. A korrupció 
közel három évtizede endémikus lett Magyarországon, úgy be
gyökerezett, hogy szinte országos és természetes jelenség rang
ját öltötte fel. Minél hangosabb volt a panasz, annál szemérmet
lenebb volt a korrupció, a megvesztegetés a megvesztegethető
ség, a lefölözés és a kijárás. Nagy vagyonok keletkeztek, ame
lyeket soha nem terhelt adó, vagyonok kerültek külföldre, mono
póliumok garázdálkodtak a szemünk láttára, a vasúti jelzöüveg- 
től a női csipkéig majd minden szakmának megvolt, sót van is 
a maga szakvállalata, szakirodája, zárt társaságok kezébe került 
a nemzetgazdaság egy-egy fontos ága, s politikai és családi kap
csolatok révén harmadosztályú kis ügynökök az üzleti oiviiág 
„császárjai" lettek. Nincs az a pártprogramm, párttaktika, párt- 
világnézet, amellyel a „handlékapitalizmus" e tombolásét meg
indokolni lehetne. Nincs olyan érdek, amely felérne azzal a mo
rális veszteséggel, amelyet ennek az erkölcsi járványnak a meg
törése jelent. Nincs az a hatalom, amelyet előbb vagy utóbb ki 
ne vájna, alá ne aknázna, fel ne őrölne, el ne söpörne' a kor
rupciónak, a hivatali és üzleti züllésnek elhatalmasodása. Az a 
politikai passzivitás, az a csalódás, amely a magyarság széles 
rétegeiben az utóbbi hónapokban terjedni kezdett, nagy részben 
abból származik, hogy a tisztességes emberek, — s az ország 
többsége mégis csak tisztességes emberekből áll — tehetetlen
nek és védtelennek érzi magét a korrupció hőseivel és haszon- 
élvezőivel szemben.

KISS DEZSŐ

Medárd-napi helyzet: zápor és zivatar 2
Ma, vasárnap, Medárd-napja van 

és ha Medárd napján esik az eső, 
akkor a néphit szerint negyven 
napig eső lesz. A  Meteorológiai In
tézet ma délutáni jelentése kevés 
jóval biztat, mert záporesőt, sőt zi
vatart Ígér. A  Meteorológiai Intézet 
szerint gyors ütemben törnek to
vábbra is be az óceáni hűvös lég
tömegek az európai szárazföldre és 
a brit szigeteken, Franciaországban, 
de egész Közép-Európában folyta
tódnak a futó lecsapódások. Egyet
len vigasztaló jelenség, hogy a 
Földközi tenger medencéjében már 
csendes és derült az időjárás.

Hazánkat a szombati nap folya

mán teljesen hatalmukba kerítették 
a hűvös légtömegek és a hőmérsék
let sehol sem emelkedett 18 fok 
fölé. Az ország minden részében 
volt záporeső, sőt Magyaróváron 
jég is esett. Legnagyobb volt a csa
padék Miskolcon és Tihanyban, 
ahol elérte a 10 millimétert. Az or
szág területén éjjel a hőmérséklet 
10 fokig 'süllyedt. Vasárnap délben 
Budapesten 17 fok volt a hőmér
séklet Ami a legközelebbi remé
nyeket illeti, a Meteorológiai Inté
zet jelentése szerint mérsékelt ész a 
ki és északnyugati szél mellett zá
poreső és zivatar várható. A hő
mérséklet alig változik.

Ismét csata volt a „Metropol"-ban
Vasárnapra virradó hajnalban, 

%4-kor lemét tömegverekedés volt 
— helyesebben:1111 „zajlott I©‘‘ ! — a 
főváros eÿyik viharsarkában: a 
„Metropol“ -ban. Somog:ji Tivadar 
tisztviselő feleségével és egy isme
rősével ült a „Melropol" égjük asz
talánál, amikor odalépett Molnár 
István kereskedő t» el akart kérni 
egy üres széket, hogy azt a saját 
asztalához vigye * át. Somogyi meg
tagadta a kérés teljesítését, mire 
Molnár átment a szomszédos asz
talhoz, hogy onnan vigyen el egy 
széket, de Somogyinak ez sem tet
szett és rátámadt Molnárra. Ebből 
keletkezett a verekedés, amelybe 
tettlegesen beleavatkoztak a szom
széd asztaloknál ülő vendégek is:

kózzel-ököllel kezdték* majd szé- 
kckkcl verték egymást agyba- 
főbe, sőt — megtámadták az ott 
t a rtó zkocjiL _pr ó b a r e nji ő r t és az 

. ügyeletes alhadnagyot is,
akik szét akarták választani a har
cias vendéget. A főkapitányságról 
autón robogott ki az ütközet he
lyére egy csoport rendőr, csak így 
sikerült véget vetni a botrányos

tömegverekedésnek, amelynek hő
seit bevitték a főkapitányságra. De 
ilyenkor, szombat éjszaka ragályos 
a harci kedv: még két. kocsmai 
verekedés volt.

A József nádor-tér M. ház brun 
levő kocsmában

Rébel Sándor és Honik Mihály ve
rekedett össze Amikor a rendőr 
békéltető szándékkal közbelépett, a 
kocsmai harcosok

egyesült erővel támadtak rá a
rendőrre.

A szorongatott társuk segilsőgéro 
siető rendőx’ök csak nagynehez^n 
tudták megfékezni a megdühödött' 
verekedőket. A harmadik harci je
lenet

a Népszínház-utca és a Víg-utca
sarkán

■■ke cs-má tan r oaxu.

hét verekedőt vittek he a főka
pitányságra:

közöttük egy nőt. Ezt. a garázda 
társaságot is csak több rendőr 
egyesült ereje tudta csak legyőzni.

njxfrzt-' n nr .•t;rinrir»oanrj'i rjar. nwmw g a mrauum* ■ wam

r KIVÉTELES VÁSÁRLÁSI ALKALOM !
Minden elfogadható áron;

Villamos itiszeWnyeli Háztartási jégszekrényeit
minden célra 3000 calóriás hűtőkompresszor, emulgatorok, hab
fúvók, vili. cukrúszkemcnco, húsipari gépek — rövid Időig, míg 

a készlet tart. U G É T I-n é l, VI., Horn Ede-utca 9. I.
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T ö r v é n y  é s  b á r o m  r e n d e l e t  k é s z í t i .
z i M r o m é v e s  t e r v r ő l

Kényszermunkával, vagy Iegyházzal büntetik a szabotázst t
(attak, amelyen elhatározták, hogy 
a hároméves tervről az igazság
ügymin Iszlcrium törvényjavaslatot 
készít. Ez úgynevezett

A pártok és az illétékes minisz
tériumok küldöttei szombaton a 
h ; roméves tervvel kapcsolatban 
nagyjelentőségű értekezletet tar-

kerettörvény lesz, amely ünnepélyesen deklarálja a 
tervet, megadja a kormánynak a szükséges rendeleti 
jogalkotásra való felhatalmazást és életbelépteti a 

Tervhivatalt és a Tervgazdasági Tanácsot.
A törvényen kívül három ren

d e t  is készük A z  első magát a 
tervet tartalmazza, azt a három
éves gazasági kornijány program - 
mot, amelyet a pártok tervezetei
nek összeegyeztetéséből szakembe
rek bevonásával készítettek. A  má
sik rendelet megállapítja a Terv
hivatal és a Tervgazdasági Tanács 
összetételét, szervezetét éa hatás

körét. Az elgondolás az, hogy a 
Tervhivatal dolgozza ki részletei
ben a kitűzött programtnot és el
lenőrzi a terv végrehajtását. A

végrehajtás feladata az egyes kor
mányzati tárcák hatáskörébe fog 
tartozni.

A  harmadik készülő rendelet 
azokat a büntetőjogi szabályokat 
tartalmazza, amelyeket azok ellen 
hoznak, akik

a tervet szabotálják,
szándékosan és tudatosan, tettel, 
vagy mulasztással akadályozzák, 
vagy akadályozni törekednek. Ez á 
rendelet hasonló lesz a forintvé- 
delml rendelethez és a büntető- 
rendelkezései igen szigorúak:

Ki lesz
Budapest ú j polgármestere

)
Németh Imre a legesélyesebb jelölt

a terv  g á tló it  sú lyos  k én y szerm u n k á v a l v a g y  {e g y 
házzal bü n teti.

Úgy a törvény, mint a három rendelet már a Jövő héten eik<

Kővágó József polgármester a 
pénteki nap folyamán elküldötte 
lemondó levelét Szakasits Árpád
nak, a törvényhatóság elnökének 
és a Független Kisgazdapárt poli
tikai bizottságának. Kővágó le- 
mondása után a három nagy párt 
városházi vezetői között folyama
tos megbeszélések kezdődtek a 
helyzet tisztázására. Az eddigi tár
gyalások eredményeképpen való
színűnek látszik, hogy

a főváros a jövő héten pályá
zatot hirdet a polgármesteri 

szék betöltésére.
A fővárosi törvény értelmében a 
pályázatokat nyolc napon belül 
kell benyújtani a főváros elnöki 
osztályánál, majd a pályázati ha
táridő lejárta után kitűzik a pol
gármestert választó közgyűlés nap
já t  A Reggel értesülése szerint

Budapesten nyomoz
a nürnbergi főtörrényszéhamevlhai ügyésze

Weesenmayer bűnügyében
Mr. Pins kihallgatta a fogoly Winckelmann SS tábornokot, Lakatos Géza volt miniszter

elnököt, több politikust és katonát

az utóbbi napokban
Németh Imrének, a Független 
Kisgazdapárt ismert város
házi politikusának neve ke

rült előtérbe.
Németh Imre 36 éves és hosszabb 
időn keresztül Budapest admi
nisztrációjában fontos helyen tel
tei jesített szolgálatot. Jelenleg

a Független Kisgazdapárt tör
vényhatósági frakciójának ve

zető-helyettese.
Hétfőtől kezdve a pártközi meg
beszélések tovább folytatódnak és 
így remélhető, hogy gyors, Buda
pest közönségét és a fővárosi pár
tokat egyaránt kielégítő megoldás 
jön létre. A  polgármestert választó 
közgyűlésig a főváros ügyeit 
Bechtler Péter, mint rangidős al
polgármester intézi.

Vasárnap délelőtt érdekes és 
ritka vendége volt a pestvidéki 
törvényszék fogházának: a buda
pesti népügyészség politikai fogház
ügyészének társaságában megjelent

Randolph Pins, a nürnbergi fő 
törvényszék amerikai ügyésze,

aki már napok óta tanúkihallgatá
sokat foganatosított Weesenmayer, 
a nácik volt budapesti követe 
elleni bűnperben. Mr. Pins meg
nézte a zárkákat, a munkaterme
ket, a konyhát, a gőzfűtő berende
zést, a fertőtlenítő gépeit, meg
kóstolta a fogolykosztot, majd tel
jes elismeréssel nyilatkozók a lá
tottak felett. Kijelentette, hogy

a pestvidéki fogház Európa 
legmodernebb és legtökélete
sebben felszerelt letartóz látási

intézete,

Ilyen élelmezésben és elbánás
ban még Amerikában sem ré

szesülnek a bűnösök. Elmondotta, 
hogy Németországban a lakosság 
1200 kalória, értékű élelmiszert kap 
és bámulatának adott {kifejezést, 
hogy I

a pestvidékiben a fogolykoszt 
napi kalóri&értéke 2400,

azok a foglyok pedig, akik dolgoz
nak, 4800 kalóriában részesülnek. 
Mr. Pins a nürnbergi íőtörvény- 
szék megbízásából érkezett Buda
pestre, ahol Kiess István igazság
ügyminiszter elrendelte, hogy

az amerikai ügyész zavartala
nul folytathassa a  szükséges 

kihallgatásokat.

Weesenmayer volt követ és SS 
tábornok ellen súlyos vádat emelt 
a nürnbergi ügyészség, s

a vádpontok között szerepel 
Weesenmayer magyarországi 

tevékenysége is.
Mr. Randolph Pins a Markó-utcai 
fogházban a fogház politikai ügyé
szének jelenlétében

kihallgatta az itt fogvalévő 
Ottó Winckelmann tábornokot,

aki a nácimegszállás idején Ma- 
Igyarország SS-diktátora volt, majd 
Keleníi Ottó ezredest. Amikor a 
foglyok kihallgatásával végzett,

sor került Lakatos Géza vezér- 
ezredes, volt miniszterelnökre.

akit az amerikai ügyész egyik mát
rai szállóban hallgatott ki. Mr. Pins 
ugyancsak kihallgatta bárciházi 
Bárczy István volt miniszterelnök
ségi államtitkárt és Paul Iván volt 
pénzügyi államtitkárt is. A Reggel 
értesülése szerint Mr. Pins hétfőn 
és kedden újabb kihallgatásokat 
foganatosít, majd szerdán utazik 
vissza Nürnbergbe, hogy kiegé
szítse az itt szerzett adatokkal a 
fogvalévő Weesenmayer vádiratát.

K iskereskedők vigyázat:
f

hétfőn szigorú árellenőrzés kezdődik !

VHIanymoxdony 
Budapest és Bécs között

A Budapest—Bécs vasútvonalon 
helyreállították a felső villany- 
vezetéket, úgy hogy a Kandó-féle 
villanymozdonyokat újból el lehet 
indítaná. Szombat délután y,3-kor 
indult el az első villanymozdony
tól vontatott gyorsvonat Bécs felé 
a Keleti pályaudvarról. Gerö mi
niszter a mozdonyvezető mellett 
Kelenföldig utazott

A gazdasági rendőrség nyoma
tékosan figyelmezteti a kereskedő
ket, hogy

hétfőtől kezdve a kiskereske
dők árait szigorúan fogják el

lenőrizni
és ahol a nagyvásártelepi árhoz 
30%-nál magasabb haszonkulcsot 
számítanak, ott azonnal eljárást 
indítanak, az élelmiszert elkoboz
zák, a kereskedőt pedig a főkapi
tányságra viszik! A  gazdasági 
rendőrség azért adta ki ezt a fi
gyelmeztetést, mert megdöbbenve 
tapasztalta, hogy

a nagykereskedelmi árak le
szállítása nem eléggé érezteti

hatását
a piacokon és az üzletekben. A 
cipőgyárakban is razziákat ren
deztek az elmúlt napokban. Nem
régiben csökkentették 4— 15%-kcl 
a típuscipők árát, azzal a kötele
zettséggel, hogy a cipők talpába 
véssék bele . az új árat. A  gazda
sági rendőrség tizennyolc fővárosi 
cipőgyárat ellenőrzött és megálla
pította, hogy

a rendeletet egyik gyár se haj
totta végre,

a cipőkön a régi ár volt feltün
tetve! Természetes, - hogy mind a 
tizennyolc cég ellen megindult az 
eljárás, az ellenőrzést még szigo
rúbban folytatják és a bűnösöket 
az uzsorabíróság elé állítják.

A RÓMAI MAGYAR AKADÉ
MIA ÖSZTÖNDÍJASAI ÉS VEN
DÉGMŰVÉSZEI — írja Radocsuy 
Dénes Rómából —. komoly érdek
lődés mellett nyitották meg a há
ború óta első kiállításukat. A mű
vészek a legfiatalabb magyar mű
vésznemzedék tagjai, egy-kettő 
haladta túl negyvenedik életévét. 
Biró Antal, Breznay József, Dá
vid (Böhm) Ferenc, Néjnedy 
(Reigl) Judit, Tar László, Ternes 
(Kerékgyártó) József, Zugor Sán
dor festményekkel, Esze And
rás, Matos Lajos, Tamássy Gyula, 
Tót Imre szobraikkal kérnek részt 
a sikerből.

SZAKKÉPZETT CÉGTŐL
Balvárssi Optika-Fotó

IV., Petőfi Sándor-u. 16. -
Napszemüveg különlegességek és 

moptriás napvédők minden erősségben.

Angyal József és Társa
Calderoni és Társa cég v. alkalmazottai 

udvarban IV.. Petőfi Sándor-u. S.

VI., Teréz-Itörut 48.
PA N YI F O T O -O P T IK A

csiSKolóUzememben bármilyen kom- 
Dlnal t színes v. felkér üveget rendelés 
„ szerint is elkészítek.
Budapest, Váci-utca 23. — Tel.; 181—108.

Különleges napvédők

mes foto-Optika

Ú t l e v é l  S „  28 „ A r u k A z ! n i • i : :  » ̂  * 1,v, mm

GRUNT
*• JO H N  G A R FIELD
U j a me r i k a i  
filmszenzációja

V., Vörösmarty-tér 6.
tökéletes amatőrmunka kidolgozás!Mü

ZEISS - Umhral
dioptriái nap*r.cmüvcgek.

K A R T O N - O P T I K A
Egyctem-u. 1L Sarokürlct.

H ÉT FŐ N

Poiiniaiiiciiy-ü. 27, JfizseMrôtût 44.
Nyaralók

podgyásaát legolcsóbban kiszállítja PAS-boy, 
Király-utca 8. Telefon: 428-103.

J Á V O R  P Á L
világsikert aratott filmje

D A N K Ó  P IS T A
V Á R O S I OZÖPJHÁZ

IRODABÚTORT is
KOCSIS JANOS készítőnél vegyen 
Budapest, V., Nádor-u. 20. Tel.: 127-182.

R E P Ü L Ő  B O Y
áruszállítás, kézbesítés legolcsóbb.
__________  T.s 120—541

u< k é z i k o c s i t
honnan végy? Bajmofc.utta 34.

I r a n  m r  s
Warner— 
Mopei film

Kedden 
premier !
V ár $5 Síi nhá

Távolkclctí rejtelm ek. . .  
Rendkívüli kalandok . . ,  
Féltve őrzött titkold

Balatonnál, Hévizén, Hajdúszobosz
lón, Mátrában. Mecsekben, stb.

VIA
„  Váci-utca 38. Telefon: 18-32-56.

■mvm

BÚTOROK
E Z Ü S T Ö K

(NAGYMEZŐ-Ó. 8) SZŐNYEGEK

;
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Vasárnap letartóztatták 
Saári Endre alezredest,

a&i az orosz honion két község népéi kiirtotta
A katonapolitikai rendőrség elfogta és vasárnap délelőtt Fábián 

István dr. népügyész háborús éf népellcnes bűntett címén letartóztatta 
Saí.ri Endre tényleges állományú alezredest, aki az orosz fronton Joze- 
fo ka és Targolica községet legénységével körbefogta, azután felgyúj
tó.ta és a menekülő lakosságot gépfegyverrel kiirtotta. Sadri alezredes 
a háború alatt saját legénységével is kegyetlenfcedett. Megállapították, 
bo'cj egyik alantasát fegyverével kényszer!tette: szurkáljon halálra 
egy megsebesült orosz katonái

.igy®lőr® nsm 3e$z 
intervenciós vásárlás a tőzsdéin

A budapesti értéktőzsde hónapok 
ótA siralmas képet mutat. Legjopb 
értékeink legmagasabb árfolyamuk

egyötödére zuhantak, a vezető pa• 
pirók közül

a Baiixit a 360 forintos legmagasabb kurzusáról 86 forintra 
esett, a 300 forintos Kőszén most 76 forintért nem talál vevőre 
és a 20 forintos Salgót a szombati tőzsdén négy autóbuszjegy

árán kínálták.
A tőzsde vezetősége elren del te. ; 
hogy az árfolyamoknál napi 10 ‘ 
százaléknál vhgyobb kilengést se 
felfelé, se lefelé nem engedélyez, 
később ezt öt százalékra csökken
tette, s ez elmúlt héten

rögzítette a papírok legalacso
nyabb kurzusát.

A pénzügyi kormány is elismerte
a veszélyt, ami legjobb értékeinket
fenyegeti és ezért elhatározta, hogy
intervenciós vásárlásokkal tegít a 
tőzsde helyzetén. A pénzügyminisz

ter előterjesztést tett a Gazdasági 
Főtanácsnál és hozzájárulását kér
te, hogy az értékpapírpiac kiegyen
súlyozott áralakulásának bizto
sítására a Pénzintézeti Központ út
ján állami számlára értékpapírod- 
sárlárolcat eszközölhessen. A Gaz
dasági Főtanács kimondta, hogy

elvben nem zárkózik el aa 
intervenciós vásárlásoktól,

de felkéri a pénzügyminisztert, is
mételje meg előterjesztését alkal
masabb időben, amikor a gazdasági 
életben jelenleg érezhető ideges 
hangulat elmúlt.

vezetik be a labdarúgó professzionizmust
az olimpiáig!

A felszabadulás után labdarúgó- 
sportunkban eltörölték a profesz- 
szionizmust. Azóta felemás helyzet 
uralkodott. Hivatalossal nincs hiva
tása játékosunk, de a „kalória- 
megtérítést'1 engedélyezték. Nemré
giben mozgalom indult meg a

professzionizmus újbóli bevezeté
sére. A Labdarúgó Szövetségben is 
foglalkoztak az üggyel, azonban az 
a vélemény, hogy az 1948. évi 
londoni olimpiáig nem lesz pro
fesszionizmus a magyar labdarúgó 
sportban .

G G E L
30.000 dollár „robbant" az Újpestben !

Mi van nagycsapataink
hétközi váratlan vereségeinek kuliszál mögött ?

Az elmúlt héten nagy feltűnést 
keltett három „nagy csapatunk4' vá
ratlan veresége. Az Újpest Kispes
ten, a Ferencváros Győrött szenve
dett vereséget, az MTK pedig saját 
otthonában kapott lei a kieső jelölt 
Perecestől, (amely esetleg éppen e 
váratlan győzelmével.., fogja elke-<*i

rülni a kiesést!) Az ilyen vereség- 
sorozat után természetesen

megindul a suttogás.
Kéresdk-kutátják a hibákat és tit
kokat szimatolnak ott is, ahol csu
pán egyszerű formahanyatlásról van
szó.

Zs&ftg©!Sér és Szusza Olasz©rszágba távöxik (?)

Tg ipái Ilona legyőzte Szigetl-
Wurgit. A hó végén Bécsben mér-
kő/.'k női atlétaválogatottunk. A vá
logatóversenyen a diszkoszvetők és 
a gyorsfutók értek el biztató ered
ményt, de kitűnt Fedele, Fehér é& 
Rohonczi is. Eredmények: 100 m.
l. Tolnai PSE 12.9 mp., 2. Sziget 
Warga GSE 13, • 3. Egri 13.1, 4. 
Mcrtin (Győr) 13.3. Súlylökés: \ 
Fehér Előre 11.39., 2. Slkné PSE. 
10.74. 3. Rébi PSE 10.73, diszkosz- 
vetés: 1. Báláz'  (Békéscsaba) 3595
m. 2. Zsolnai (Testvériség) 35.22 m 
Gerelyvetés: 1. Rohonczi TF 35.36 
m., távol: Fekete 5.21 m. 2. To'na< 
PSE 4.98 m. Magasugrás: 1. Ro
honczi TF 150 cm., 2. Vékony TF.
3. Bártfainé, 4. Zaffiri 140 cm. 800 
m.: 1. Zubek PSE, 2:37.4 mp., 2. 
Pranovics CsMTK 2:37*5 mp.

A szombatra hirdetett kerékpáros 
) páros viadalt a rossz idő miatt jövő 
szombatra halasztották

A lisszaboni vívó világbájnoksá-
gok kardcsapatverseny döntőjének 
első eredményei: Egyiptom—Francia- 

i ország 9:7, Olaszország—Eeigium 6:10
Parisban az ott szerep ű svéd at

léták közül Bergsson 1:55 mp-es 
idővel győzött 800 m-en a francia 
Hanssenne, 1500-on Eriksson 3:55.1 
mp-cel a francia Jourdain ellen

| 15.000 fontot fizetett az angol
Derby Country labdarúgó csapata a 
•:kót V/illie Steel ért. Az összeg re
kordnak számít a játékosvásárlások 
történetében.

Gabrovitz Emilt, a BTC egykori 
megalapítóját, Gábori Emil tenniáz- 
bajnokunk édesapját hétfőn délután 

; félhárom érakor temetik a farkasréti 
! temetőben.

Bár, különösen Kispesten, számí
tottak arra, hogy a kispesti 
„orosz!ánbarlangban" újabb ponto
kat hullat a bajnokságban fölénye
sen vezető bajnokcsapat,

a többgólos vereség itt volt a
legszembetülaöbb.

Az Üjpest ma az egyetlen igazi 
klassziscsapatunk r— vallják szakér
tők, ő jelenti a válogatott csa
patot is, nem múlik el nyom nél
kül három veresége egymásután.

— Mi történt a csapattal —• tet
tük fel a kérdést az újpestiek ve
zetőjének, Ofner Alfréd tír.-nak.

— Hullámvölgyben van — vála
szolt —, bár Kispesten már jobban 
játszott, de ott meg a balszerencse 
fordult ellenünk.

— Mégis, mi az oka a vereség
nek?

— A válogatott mérkőzések óriási 
erőfeszítést jelentettek a fiúknak. . .  
de van más ok is . . .

— ?
— Ha a döntő pillanatban a csa

tár lenéz a lábára és azt mondja 
magában :

„ez 30.000 dollárt ér",
meggondolja, hogy veszélyes hely
zetben la odarúgjon. Nem mon
dom, hogy nem játszanak lelkesen 
a fiúk, de bizonyos, hogy némi 
gátlás van bennük.

Az újpestiek népszerű vezetője 
bizonyára Szuszára céloz ezzel, 
akiért a hírek szerint 30-000 dollárt 
ígértek az olaszok.

— És mi van Zsengellérrel?

— Vele magunk sem vagyunk 
tisztában, mit Ja «kar tulaj don-

.képen?
— Térjünk vissza Szuszára. Visz- 

sstautasitották ez olaszok ajánlatát?
— Még nincs döntés, a tárgyalá

sok folyamatban vannak.
— Kik rrt.ennek és kik jönnek az 

Újpestbe?
— Erre még nem válaszolhatok! 

Most ülünk össze és megtárgyaljuk 
a dolgokat. Mindenesetre

t
előbb még meg keli változtatni 

a mai igazolási szabályt, !
amely szerint két játékost adhat át 
és csupán négyet igazolhat egy 
csapat*

Az NB»llga a fáftékoscsere
m eSlott

Ezek a kijelentések sejtetik, hogy 
az Újpest több játékosát is hajlandó 
elengedni. A benfentesek szerint 
tiszta helyzetet akarnak teremteni 
Újpesten és nem fognak akadályt 
gördíteni egyik-másik játékosuk ér
vényesülése elé. De ha el is enged
nek néhány kiváló játékost, mindent 
elkövetnek, hogy megfelelőket sze
rezzenek helyette.

A Labdarugó Szövetségből kapott 
értesülésünk szerint az NB I. egye
sületek képviselői máris megegyez
tek az új igazolási szabályban, amely 
szerint a következő idényben

négy játékost adhat át és négyet 
igazolhat egy csapat.

Ez, természetesen, csak az NB I.-es 
egyesületekre vonatkoznék.

!
Kiket visz el a F@y©sícvá?®s mexikói potyájára

Szeszélyes csapat a Fradi! Buda
pesten ragyogó játékban gyűri maga 
alá a pozsonyi Bratislavát, hogy 
aztán Pozsonyban vereséget szen
vedjen, s ezt Győrött a kiölés ellen 
küzdő ETO ellen is megismételje. 
A ferencvárosiak szerint egy kis 
szerencsével

Pozsonyban is Nyerhetett volna
a csapat,

de annyit beismernek, hogy a győ
riek megérdemelték a győzelmet. 
Legfeljebb a szélviharra panaszkod
nak, amely megzavarta a csapatot.

kívülállók Mike—Sárosi ellentét
ről beszéltek, a Ferencváros saerint 
azonban ilyen nincs! Bár Mikéről 
méltán terjedt el a „fenegyerek“-hír, 
vérbeli Fradista ő is.

A Ferencvárosban egyébként már 
a mexikói portyáról esik a legtöbb 
szó.
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A jövő hónapban indulnak a ten
gerentúli útra;

egyelőre öt mérkőzésre történt meg
állapodás. A zöld-fehérek idegen 
jáiékosoktcal akarják megerősíteni a 
csapatot, elsősorban olyanokkal, akik 
ősztől fogva a Ferencváros színeiben 
szerepelhetnek. Több kiváló játéko
sunk szívesen tartana a Fradival! 
Az MLSz azonban dilemmában van. 
Kétségtelen: magyar érdek, hogy 
minél jobban szerepeljen a Ferenc
város a messzi idegenben, de a múlt 
példáin okulva attól is félnek, hogy 
néhány játékos esetleg arra hasz
nálná fel ezt a kirándulást, hogy

végleg kintrekedjen.
Ezt, természetesen, meg kell akadá
lyozni! Ezért csak azoknak a játéko
soknak adhatnak engedélyt, akik 
már a Ferencváros játékosai.

— A szövetség vezetőinek erről 
az aggodalmáról nem tudunk, 
mondják a Fradiban. — Hogy kit 
viszünk el, arról még nincs döntés, 
az ismertebb játékosok közül a 
szentlőrinci Deákról van szó, aki
ről reméljük, hogy .ősztől fogva 
már a mi játékosunk lesz. Megálla
podásunk vasj a ezentlőrinciekkel; 
ha otthagyja csapatát, csak hozzánk 
jön! De lehetséges, hogy néhány 
alsóbb osztályú játékossal erősítjük 
a csapatot, elsősorban szélsőkkel.

Kiváló ismeretlen tehetségek 
rúgják a labdát az alsóbb cso

portokban is,
érdemes kibányászni őket, — mon- 
dotta informátorunk.

-MWI
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Uj játékosok az MTK-bsn
„öreg a csapat — panaszkodnak 

az MTK-ban. Két fiatal tehetség 
átigazolásáról beszélnek. Az egyik: 
Horváth,  a III. kér. Madi-’ z közép
csatára (állítólag 20.000 forintot ad
nak érte egyesületének a kék
fehérek), a másik Tóth III., a Kis- 
text, balhátvédje.

így zajlik az élet a labdarúgó 
berkekben.

IlMMIMHIWi
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A Cspeli MTK női kézilabda csa
pata 10:2—4:1 arányban győzte le az, 
Elektromost. Gólndók: Kiss Magda 
8, Fekete 2, Mayer 2, illetve 
Bácskainé és Várkonyl.

Lemond a tenniszszövetség
ügyvezetői®?

Tenniszezőink bukaresti súlyos 
veresége, bár nem volt váratlan, 
megdöbbentette a tenniszsvort hí
veit. Az Asbóthot és Körmöczi 
Zsuzsát nélkülöző csapat egy győ
zelmet sem tudott aratni. A csa
patot vezető ügyvezető alelnök nyi
latkozata szerint előre tudták, hogy 
ezzel a csapattal nincs c-élyük a 
győzelemre, csupán n sportbaráíság 
kedvéért vállalkoztak a nemzetek 
közötti mérkőzésre! Az ügyvezető, 
— baráti körétől nyert értesülésünk 
szerint, — már megírta volna, le
mondó levelét a tenniszszövetség- 
nek. . .

A hírhez két megjegyzésünk van. 
Az egyik: nem helyeseljük, hogy 
Arbőthék nélkül válogatott mérkő
zésre állunk ki, amikor — sajnos — 
tenniszsportunk jelenlegi áj 1 ás át
úgy jellemezhetnénk: Asbóth és 
más senki! De nem tudjuk, hogy 
mennyiben szolgálja 8 sportbarát
ságot az, ha legjobbjaink nélkül 
keressük fel ellenfeleinket. A 
másik: reméljük, bogy a kiváló és 
népszerű ügyvezető nem küldi el a 
levelét!

Morvay (FTC) a Budapest— 
Hatvan—Budapest 

távverseny győztese
Vasárnap délelőtt Budapest—Hat

van—Budapest távversenyt rendez
tek a kerékpárosok. Szoro3 küzde
lem utáh Morvay FTC nyert Csi
kós PSE, Papp MTE és Brechel 
CsMTK előtt. A felnőtt vaskereke
sek 50 km-es versenyében Papp II. 
MTE., az ifjúságiak 30 km-es ver
senyében Kónya iSólyom) volt az 
első.

Garay (Vasas) ismét légy őzt?
Hirest (UTE)

Atlétáink egyesületi bajnoki ver
senyének első fordulójára minden 
épkézláb atléta felvonult. Vasár
nap délután kezdődött Csepelen az 
I. osztályúak versenye. Garay 1500 
m-en végigvezetve a célegyenesben 
7 méterrel előzte meg Hirest, akit 
Almáéi (Vasas) követett. Garay 
ideje: 3:58.2 mp. A 100 m-t Bartha 
(Vos,as) nyerte 11.1 mp-el, C3ányi 
UTE 11.2 mp előtt. Lapzártakor 
folyik a magasugrás, Kolozsvári, 
Lehoczkl és Kiss István átugrotta a 
180 cm-t.

Újpesten a II. osztályúak verse
nyén Tribold MTK 11.1 mp. alatt 
nyerte a 100 m-t, Novák Testvériség 
és Somlós UTE előtt. 400 m-en a 
győri Radványi 51.3 mp-cel verte a 
pécsi Lombost. 1500 m-en Jeszenszky 
UTE volt az első 4:08.6 mp-es idővel 
Az 5000-esek 5400 m-t futottak; Bács- 
falvl UTE 16:51.8 mp-cel volt első.
A győri Forstner és Kovács 170-et 
ugrott magasba. Csepelen a pest
vidékiek viadalán Csapiár az MPSC 
színeiben is elindult. A 100 m-t itt Ko
lossal CsMTK nyerte 11.7 mp-es idő
vel, de a versenyen kívül induló 
váci Lehötz 11.6 mp-et futott.

Vízilabdába jnoki eredmények: UTE- 
Szegedi MTE 11:0 (5:0), góllövők: 
Kxslégi 7, Vágó 2, Lcmhényi és Szity- 
tya. MAFC—Előre 2:1 (2:0). Az ifjú
sági Mit ró (Előre) 200 m-es gyors- 
úszásban 2:19.2 mp-cel győzött az 
UTE versenyén._________

— B-WUJ- M4-K-SA-
Központi iroda: VIL, Rákóczi-út 44. 

(Elnke mpllctt). Tel.: 225-000,

CAVARGNA és TSA
Rákóczi-út 08. (Debreccn-éttercm 

mellett). Teleforr; 228—058.

F A R K A S  M I K S A
Központi irodája: VI., Teréz-kxt 10. 

Telefon: 224—450.

G Y Ö N G Y  L A J O S
bookmaker irodáin: VI., Andrássy- 

út 45. Telefon: 221—700. ____

dr. PÉCSI és TSA.
József-körút 77-79. Telefon: 189-918,

335-438.
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Ot napos álomélet
Irta I Miket György

ehviw* Elisabeth fodét-zetón
Június .?,

X w -Y orkh fin  ft.?-. 50. utcánál 
dokkban áll a Que**. EU 

wbeth. D élelőtt tte  én egy  k ö 
zött' Mr was vonalban, hosszú  
sorban sorakoznak fe l az 
autók, 2500 utas beszállása 
hosszú ideig, az ú tlev él e llen őr- 
eés mindössze öt percig  tart. 
Kissé bizonytalanul ballagunk  
jel a hídon és m egérkezünk  
egy sereg sü rgő-forgó  stew ard,
félezer nézelődő utas és hatal
mas halom poggyász közé. Ott 
nyomban betuszkolnak  a lift
be, am ely m egindul vagy  
n égy-ö t em eletet lefelé . Ha a 
hajó táncol a tengeren , term é-  
ecetesen árboca inog leg jobban  
rs minél lejjebb  lakik  az em 
ber, annál k evésb é érzi a hul
lámzást.

A kabinom kicsi, de k én y e l
mes: két fü ggő ágy, ren geteg  
hely a csom agok számára, 
szekrény, fiók osszekrén y , am e
lyen egy lap kihúzható és író 
asztalnak használható, ven tillá 
tor, külön■ szellőztető  és tö k é 
letesen fe lszerelt fürdőszoba. 
Az em ber elkezd  lézengen i a 
hajón, am elyről azt hiszi, hogy  
soha az életb en  nem  fog ja  k i
ismerni magát, rajta. N éhány  
porc m úlva a. p u r s e r 's  O f- 
fire1' előtt, álldogálunk és k é 
sőt b is m inden út ehhez a h i
vatalhoz v e z e t ; itt tudnak m in 
denről, itt. adnak felv ilá gosí
tást, itt közük, m erre jár a 
hajó, m ikor érkezünk  m eg slb.

Délután k ettők or  azután a 
Queen Elisabeth elindul útjára. 
Lassan, m éltóságteljesen  k iv o 
nul a 85.000 tonnás hajóőriás a 
dokkból, esetlenül m egfordul, 
majd elsiklik a felh őkarcolók  
előtt, m égegyszer üdvözli a tá 
volból a W all-streett k örn yék i  
felhőkarcolókat, újra látjuk, a 
neiryerseyi partot, job b k éz fe lő l  
elúszunk a Szabadságszobor 
hatalmas, fáklyás alakja előtt, 
majd kisebb és nagyobb  angol, 
amerikai, panamai, görög és 
brazíliai hajókkal találkozunk  
és egy órával később  kint va 
Üljünk a nyílt, ten geren

.4 Queen Elisabeth olya,.', 
writ, egy példátlan kényelem  
mel és fén yű zéssel b eren d ezett  
nemzetközi szálloda. Hatalmas 
társálgótermek, bár, kártya-
szohák, könyvtár, m ozi, uszoda  
és tornaterem  áll az utasok  
rendelkezésére ~és elsősorban  
V( r?ze a fed élzet, ahová kifele- 
s de az em ber a nyugágyakra, 
be takar ódzik eg y  vastag taka 
róba és sütteti az arcát az A t - 
!:r 'i Óceánnak m ég  m ájusban  
?í Perzselő n a p já v a l. . .

Az utasok szórakoztatósárá* 
r’lí/r/i7 buzgalom m al gondoskor! 
]" :l . hogy legén y  legyen  n tál 
l'1 oki. m indent végig tud 
1 hálni. D élelőtt és délután

cues~.en....Ú4..JjLniJ:-~ 
' r mutatunk, es te fe lé  lóver

ág —  persze nem igazi In 
l’r,kka.lt ~  bár a fed élzeten  
( >vr ?<f volna hely  este. tom - 
\n!'a' tánc, tánc és tánc m eg  

írás és ivás m ajdnemrás.

reggelig. A hajon az ital. un. 
gyón n ir ó , mert. nincsen rajta 
vám vagy 'ado, a cigaretta, is 
olcsó), hasonló okokból és ha 
az em ber visszafelé utazik 
Angliába, a m éregdrága d o 
hány országába, alig veszi ki a 
cigar d iá t  a szájából. Ezenkívül 
olvashat a könyvtárban, úszhat 
a sósvízü uszodában, tornázhat, 
sétálhat, leü lhet a kertben , 
am ely a M argitszigettel is f e l 
veszi a v ersen y t és am elyből 
m indennap friss virág kerül az B 
összes ablakokra.

A harmadik vagy negyedig  
napon egészen  otthonosan érzi 
magát az utas. Már összebarát
kozott a balján ülő fiatul an
gol kapitánnyal, a v ele  szern- 
benülö elpusztíthatatlan lelke
sedéssel tréfá lkozó  san francia- 
coi üzletem berrel és  a többi 
asztaltársával, a- jam aicai úri
lánnyal, a nottingham i teo ló 
giai hallgatóval és egy  84 éves  
angol úrral, aki 47 éve  élt 
Portland-ben , O regon állam iv  ■ 
és m ióta visszavonult a vasút
társaság íróasztalától, szobafes- 
tészette l tölti az id ejét és m ég  
ma is ötm éteres létrákra m á
szik, de o lyk or -o lyk or  h ázte
tőre is. Az em ber m ár jő l  te- 
m.eri a ha.jóstiszteket, a páro
kat. és flörtök et, a magánon 
sétá lókat, a ping-prm gozókat 
és azokat, akik szünet nélkül 
qum ikarikadobálós já ték o t já t
szottak a fed élzeten .

Ar Ötödik napon feltűnnek  
Írország, majd. Anglia partjai, 
a szelíd zöld, dom bok és rövid  
időre, a szelíd, és unalmas an
gol eső is, am elyből eddig nem  
volt részünk. A  stew ard-ok  
kezdik felvinni a táskákat a 
kirakodáshoz. M egjelennek  a 
kis vontatógőzösök, kötélre v e 
szik a gyönyörű , de esetlen  
Q ueen EUzabeth-t és b evon 
tatiák a Southampton! dokkba.
Az em bereh  szívükben nyugta
lansággal indulnak m eg a. vám - 
hivatalnokok. felé. A z ötnapos 
átorn Wet v é g é t é r t . . .

a R e g g e lUWXkisiwi i sRmMsot vrai arxzrw;

Budapesten
elószfa' szó falt meg 

Shakespeare - angolul!
.Szombaton Shat’ e.speara remek- 

művét, a „Julias Caesari'-t, angol 
nyelven adták elő a Madách Szín-
házban « sárospataki ősá kollégium 
riiákiai, akik pataki otthonukban már 
játszották angolul „TTl. Richard -ot, 
„Hamlei/'-et és »7. „Az ember t.ra- 
gécliájá'M. Mirhád Halsted, aki a. 
Briíi h Council megbízásából a 
szombati előadást rendezte, ezekét 
mondotta:

-*• Ítéljenek az, előadásról és írja
nak kemény en, mert csak komoly \ 
kritikával hásznábuafc nekünk! j

Do hiába bíztatott bennünket 
Mr. Haha ed, nem tudunk keményen 
írni. mert az előadás meglepően' jó, 
a magyar fiúk angol kiejtése ki
tűnő. Különösen Marcus Antonius, 

tuJius Caesar és Cassius megszemé
lyesítője élte bele magát szerepébe. 
Egyébként a szép díszleteket is 
maguk a. fiúk festették.

7

Végleg megoldották a Vígszínház válságát!
Hétfőn társulat! ülést tartanak Ortufay miniszter jelenlétében

Vasárnapra megoldódott a Víg-1 désekröl még folynak a tárgyaié- 
színház hónapok óta tartó súlyos tok.

Komlóü, Herczeg és Kővárt men
tik meg a Pódium júniusi bemutató-i 
ját, az utóbbi, mmt a „Gepidák 
kincse" operaparódia szerzője. Kom- 
lós Vilmos ma a mókán kisszinpad 
legnagyobb művésze; ellenállhatat
lan jellem komikus. Herczeg Jenő te 
magasan fölötte áll kabarékban sze
replő kollégáinak. E két színésznek 
köszönheti a Pódium, hogy megúszta 
„özönvicee-s" műsorát, amely, fáj
dalom, mélyen alatta van saját nívó
jának, Legnagyobb a sikere „Sajó 
és Hacsek“-nek (amelyet Nóíi Ká
roly ír most az alapító Vadnrn 
László távollétében); ezzel a két fa- 
fejű pesti kispolgári figurával Kom
lón és Herczeg lepipálják Hollywood 
legnépszerűbb nevettetőit. Anita Best 
jobb, mint tíz év előtt; Pethes Sán
dor ötletes és mulatságos, mint min
dig; Darvas Szilárd és Tabi László 
kis darabjai elmések, bátrak és idő
szerűek. A Pódium együttes legszebb 
reménysége Pongrácz Imre. Ez a 
fiatal színész komoly talentum,

válsága, amely a több, mint fél- 
évszásadoá életű és nagy múltú 
kultúr intézményt pusztulással /<?- 
nyegette. Különböző kísérletek tör
téntek a. színház megmentésére., 
ezek azonban, nem jártak sikerrel, 
míg most végre eredményes ak- 

! ciciről számolhatunk be;
A Vígszínház a nyugodt fe j

lődés új korszakába lep!
Az örvendetes fordulatról a szín
ház egyik vezetője ezeket mondot
ta A Reggel-nek:

— Hétfőn játssza utoljára a 
Vígszínház ..A nők összeesküvé- 
sé“-t. Az előadás előtt társulati 
ülést tartunk, amelyon

megjelenik Ortutay Gyula, a 
vallás- és közoktatásügyi mi

niszter is,
akinek köszönhető a színház sza
nálása. Az illetékes hatóságok 
megfelelő összeget adtak és így 
biztosították a teljes jövőévi idény 
zav arctalanság át. Az egyes lapok
ban közölt személyi találgatások 
még koraiak, mert ezekről a kér-

A személyi kérdéseket csupán a 
pénzügyi szanálás befejezése után 
oldják meg. A színház már elin
tézte a szerzői jogdíjakkal kapcso* 
latos ügyeket, sikerült a végleges 
megegyezés az érdekelt szerzők* ' 
kel, illetve színpadi kiadókkal- 
A jogdíjakat a legpontosabban 
fizetjük. A  Vígszínház

kedden már nem tart elő
adási, ele 8— 10 nap múlva 
magas színvonalú nyárt ka
báréval nyitjuk meg a kaput.«

A kabaré két részből áll; az első 
zenei és ebben a műsorban a leg
ismertebb művészek szerepelnek. 
Ezt a részt többször fogja kör ve
títeni a rádió is. A  második ró '. 
a legkényesebb igenyeltet kielé
gítő irodalmi darabokból áll. A 
szereplőkről hétfőn dönt a Víg
színház vezetősége, addig minden 
csak viagô.nialcÛgatâs. A  szerep- 
osztást most nem is közöljük. Egy 
bizonyos csupán; a nyári kabarét 
Marton Endre rendezi. Az új id-v 
szeptember 2-én kezdődik.

A I F i l m j e

KACAGÓ
KÉPESKÖNYV.

Színes kis 
fi lmok, nyolc 
kicsi kép b 
valamennyi- 
a humor, a 
hétköznapok

M»> g gyász»,y Szfnhda: „Vlharo.*.
x\é« » éjszak a". P V Tidmanh angol 
frő müvét adta aló a Meggyaszay 
Színház Nádor,sí. László 4tdo1 gojrásá- 
h«h. A rn«s.*. darabot négy trtietsé- 
re- színész Igyekszik elfogadtatni: 
Sr.nnyey Vera, Kiss Manyi, Ráday 
és Pataki. Ez a nyári vígjáték oly 
könnyű, hogy az ember — szeretné 
lefújni a színpadról ! Egy-két szelle
mes jelenetét egyedül az átdolgozo
tt a k, Nádassynnk köszönhetjük, ami 
periig valóban érték benne, nz Mal- 
csiner fiola zenéje, ez a fülbemászó, 
fris: muzsika, amelyet, a közeljövő
ben — ha nem csalódunk! — viszont
hallunk gramofonban és jazz-zene- 
karok műsorában. A szép díszleteket 
Noogrndy Miklós tervezte, a rende
zés Léváid R él a jő munkája.

bői sugárzik a báj, 
kedély gazdagság. . A 
gondjaiból szabadul ki az emberi 
lélek, gyötrő problémáitól mene
kül, míg e kis filmeket nézzük. A  
mulatságos képek előtt az „Orien
tál Bros" artista-csapat szórakoz
tatja a nézőket. (Royal Apolló.)

S m S r s l  Rizonyos’ hogy *! nyírj igényeket
VAGYOK! teljesen kielégíti *

film és gondtalan 
perceket szerez a nézőknek! Egy öt
letes biztosítási ügynök diktafonba 
„vallja" be a gyilkosságot, amely
nek nemcsak k> tervezője, de végre
hajtója is. ő. Ered Me, Murray 
rokonszenvesen játssz# »z iz
galmas film főszerepét. Bar
bara Stavwyck azonban nem a 
rég i...! KÜnnő színész és megnyer 
minden nézőt Edward G. Robinson. 
(O mnia, Sert i a.)

A 83 éves Csók István
félnapokat dolgozik és kiállításra készül

Milyen érzés, mikor az ember | saik ugyan már megteremtettek 
ötven évvel ezelőtt legelői haladó 
művész volt, Pántból hazatért for
radalmár, alti itthon a képzőmű
vészet sorsát igazíthatta — és ma 
a partról nézi a kavargó folyamot?
A lélekvesztőkön ma. mások járnak, 
az örvényekkel mások küzdenek.
Küzdjenek! Előre csak így juthat 
az ember. De Csók István napjai 
már nyugalomban folynak. A nyu
galmat úgy kell érteni, hogy

félnapokon át dolgozik.f
Nyolcvanharmadik évét taposs», 
alacsony ember ezüst fejjel, kék 
szemmel, mongolcsoöto* arccal.
Apja Fejérmegyében, Puszta- 
Egeresen vízi molnár volt a Sár
vízen.

IWBWPM
SZCUEMNBC 
AU A VILÁG!

’ vr«wnTW>?

'T* «V—

A iX-ifc szimfóniát
h é t fő n  ni V é m a ib a n

F&iicml w issçbeiogedéîtnm liitt
F orm iE g ik  J!á »m  v e z é n y l i

riU S iarm én ia l z m e k n r ,
BOQ ttrsfu k óru s ,

Báíhv, Németh, Naprypól, Loaonoty
közr.

Plschíír Annié (Esz clu»*)

Ebben a ká
nikulában, 

amely talán 
csak néhány 
napra, vagy 

órára enyhült, az Igényeink elég sze
rények! Szívesen követjük ki fapó- 
soil ösvényeikén A b b o t t  és C o s 
t e l l o  urakat, ismert mtiiatt&fóinkat 
és )ncm tagntijuk, hogy szinte niin- 
deh lépésük nyomán viharos derült* 
sók ragad el bennünket. Amikor a 
film már .io egynéhány turatmi mé
tert, pergett előre. — még ar. e l ő b 
bi  r l o e e n  nevetünk! Nyári szóra
kozás e /. kevés értelemmel! Mteoba 
A n t e  és Joan I) a v i m segíti A b- 
b o t i  és f o s  t e l i n  mestereket. 
(Corvin, Kamara, TJoyd.)
r'finww
ÉJFÉLIVEL.

KétsréT éven át minden spai 
ffse molnár volt.

Talán őzért tud ma is még dol
gozni: ősei nem koptatták el eióle 
egészségét. Falun éltek, testi mun
kát végeztek, e szellemi élet nem 
finomította túl Ókat. Apja már jó
módú volt. Az egeresi malom kert
je — ahogy a mester ifjúkori képe 
mutatja — öreg platánjaival, zöld 
homályával, vízbeeresákedő kő
lépcsőivel olyan, mint valami 6-í 
park . . .  Csók pesti la!tása is sokai 
őrzött meg az elmúlt, világ regé
nyességéből. Belső lépcsőkön haladt 
az ember fel és le, műterem# több 
te van, a bútor és szőnyeg művész 
gyűjtésére vall.. A falon képek. Fő
helyen egy fiatal asszony képmása, 
fekete selymei zizeg ésével, életsze
reimé® arcával Manet-t és Renvirt 
juttatja eszünkbe: a mester néhai 
felesége. Magyar leány volt, 1903- 
ban vette el és kiment vele Páriá
ba. Ott készült ez. a kép. Künn 
született meg egyetlen gyermekük, 
Juliette, akiről Csők megfestette 
„Zü2Ü"-£orozatát.

Jóllétté ma Itt él apja mellett.
Derűs lény 6 te. Amint keresztül
megy a szobán, msga elé zümmög,

— Párisbo 1887-ben mentem első
kben Ferenczy Károllyal és Iványi- 
Grtyntoalddal. Nem jártunk egy ál

akkor a pleinaír-festőforrada 1 m, . 
de nem mondhatnám, hogy mi az 
ö hatásuk alá kerültünk. A műte
remből való kivonulás a szabadba, 
a napfényes festészet keresése ak
koriban — hogy úgy mondjam - • 
a levegőben volt. Szintiéi Ma iák ul 
mAr 1873-ban készült el s az évek 
során kétszer bukott meg. Egyszer 
Bécsben, egyszer Pesten. ..Delirium 
colorons" vetette szemére 1888-ban 
a „Pester Lloyd". Ez a szó Szinyeít 
visszakergette Jernyére gazdának. 
De mi ott krirvn Parisban minderről 
nem tudtunk. A Majálissal és a 
Pacsirtával jómagam csak 18%-ban 
találkoztam. Ferenczyvel, Thorrná- 
val, a „ fiatalokkal" akkor bekér di
fiink a millenáris kiállítás képző- 
művészeti zsűrijébe.

Mi voltunk aa avant-garde, a
párisi iskola, a forradalom!# *

A beküldött képek között valóság
gal felfedeztük a Majálist,. Nem 
győztük nézni! Mi ez? kiáltoztuk 
Thormával. Pleinair huszonhárom 
évvel ezelőtt, itt Magyarországon! És 
ilyen minőségű festészet! Elbűvölt 
Színyei. Természetesen, díszhelyre 
akasztottuk küldeményét, őt magát 
meghívtuk ünneplő bankettre a 
Wampeéicsbe. Mindezt az Abbázia- 
kávéház nagylükre alatt határoztuk 
el, ott volt ® törzsasztalunk, a 
Japánba csak idővel vonultunk át.

Néz maga elé. Eszembejut, hire 
volt Párásban, milyen jó fiú. Szép 
ruhái voltak és a nyomorgó magya - 
piktorok elmetiettek hozzá, hng  ̂
zálogba vigyék egy-egu öltönyét

Sohasem volt irigy. Felőle min
denki jöhetett előre. v

Megint csak megszólal esendő.-.-*;-.-
— Képzelje, még mindig készülök 

valamire.
•

Decemberben gyűjteményea Uiál-
líláaom lesz a Nemzeti Szalon-
haa. Remélőm. Mem les* hagya

ték-kiállítás,

hanem énmagara is .lét-hátom. m*g. 
hatvan óven át voltaképp mű dől

a * , . . .  "Ariin— hirfiirsárgba;— r r r a i u r r i n T á 'R '~ -----------
látjuk^” 1 remekl tÜJ:,k, kéPeket néztünk és dolgoz- 

ALBÁNIA, i orosz operatőrök *ínk‘ Mon<kt> ** tár

■" WHIMWl

'r9t *wrenwm#i r*«n »pnj

i*LANTAZS (a vörös Malom nyári helyiségre 
az Angrol Park mellett) «

g_. nyári Baselapest sts®n?Ac8ója.
I miikor! Polgári áraki Aŝ 4alrcmclalóo9 tal#i flRíl* i

fényképező lencsé
jén keresztül.

Olasz és nőmet hordák dúló ösz
töne rontotta rommá az országot, 
de már pozsdül az új élet. A film 
gyönyörű katonai parádéval feje
ződik be. Az Éjféli jel a cssh- 
morva „protektorátus" korszakiban 
játszódik, amikor a Frankok és 
Heydrichek gyújtogatták a falva
kot, gyilkolták az életet, rabolták 
a javakat. A két ezabadsághőst ki
tűnő orosz színészek személyesítik 
meg: E. Samoljov és E. Gorfcuso* 
(Uránia.)

»• ■ #■.#>«« i ne—.  I Adja Isten, mester.
D é n flí  Z s ó f i i
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BALOGH ISTVÁN, volt minisz
terelnökségi államtitkár vasárnap 
orvosa kíséretében gyógykezelésre 
a Szabadsághegyi Szanatóriumba 
érkezett.

*•
GRETA GARBO nemcsak Holly

wood, hanem az egész világ egyik 
leggazdagabb asszonya. Hírneve 
tetőpontján k" ’ félmillió dollárt 
keresett évente s bár a háborúban 
svéd papírjain el is vesztett egy 
félmilliót, a megmaradt Garbo- 
vagyon talán a legnagyobb Holly
woodban. A nagy Greta szeptember
ben lesz 42 éves, s most készül új 
szerepére. Sarah Bernhardt életét 
viszi filmre.

KÓCZÉ ANTALT, A HIRES 
MAGYAR CIGÁNYPRÍMÁST a 
New-Yorki Columbian Broadcas
ting rádiótársaság Svájcon ke
resztül rádiószerződésre hívta 
meg. Kóczénak nem ez az első 
meghívása Amerikába. Már 1906- 
ban Is (amikor Bécsben játszott) 
meghívót kapott, -de az amerikai 
zeneszövetkezet csupán hat kísé
rőt engedélyezett volna a teljes 
zenekar helyett s így a tervből 
csupán annyi lett, hogy Kóczé 
Becsből hetenkint egyszer Ame
rikának játszott a rádión keresz
tül! Toscanini dedikált fényképén 
a „cigány Hubermannak" nevezi 
Kóczét. . .

*
Négy 6zó többet ér mint tíz: 
Grasseau és a jó mosdóvíz.

MEZEY MARIÁRÓL azt beszé
lik színházi körökben, hogy az ősz
szel — bárhelyiséget nyit! Külön
leges „mezeymáriás“ sanzónolcat 
fog előadni a kiváló és nyugtala
nítóan érdekes i egyéniségű remek 
színésznő a „Mária-bár"-ban, mert 
ez lesz a neve az új helyiségnek.

A BOLDOG ÉLET TITKA Her- 
gesheimer, a híres amerikai író 
szerint ez: „Ne tagadjuk meg 
magunktól, amit az élet kínál, s 
’ne kívánjuk azt, amit megtagad!"

*
AZ ÚJABB VÁLÁSI HULLÁM 

MIATT a budapesti törvényszéken
felemelték a „válóveres bírák" 
számát. A legtöbb por a 6800/1945. 
kormányrendelet alapján meg
egyezéses válás. Sok esetben a 
tyízastársak valamelyike „új éle
tet akar kezdeni külföldön, má
sok leküzdhetetlen új szerelem 
miatt .válnak. A jogerősen elvá
lasztott házasfeleket a bíró ajta
jában gyakran már a kiszemelt 
élettárs és a két tanú várja, akik
kel a törvényszékről az illetékes 
kerületi anyciKÖnyvvezetöhöz taxiz
nak . . .

*
TÓTH LÁSZLÓ PROFESSZOR

— írja Radocsay Dénes Rómából
— kihallgatáson jelent meg a pá
pá nál. A kihallgatáson a Vatikán 
és a magyar állam diplomáciai 
kapcsolatainak felvételéről volt
szó.

p.nfTvríJ
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SZÍNES FÉRFIZSEBKENDÖK-
BÖL K Ef.-_.N EK  A FÜRDŐ
RUHÁK HOLLYWOODBAN. Két 
zsebkendő a felsőrésznek, kettő a 
miniatűr kis szoknyácskára elég. 
S a monogrammokból a viselő 
hölgy múlt és jelen kapcsolatai is 
kiolvashatók. . .  Érdekes divat
apróság a színes, csíkos selyem- 
szalagból készült szimpla kis cso
kor is, amelyet antik tűvel tűznek 
a kabát kihajtójára.

*
A MAGYAR NEMZETGYŰLÉS 

41 RÓMAI KATOLIKUS TAGJA 
e hó elsején többnapos lelkigya
korlatra bevonult' a Jézus TárSa- 
sági atyák által vezetett zugligeti 
Manréza férfigyakorlatos-házba. A 
képviselői csoport pénteken hagyta 
el a Manrézát.

CSALÁDI ESEMÉNY VOLT IS
MÉT AZ OPERAHÁZ KÖRNYÉ
KÉN, ahol az elmúlt hetekben sű
rűn jelent meg a gólya. Ezúttal 
nem énekesnő a boldog anya, nem 
tenorista a boldog apa, nem is fő
rendező, hanem — Balassa Imre, 
az ismert zenekritikus és író. A 
Reggel belső munkatársa. Elsőszü
lött fia, a kis Péter, egyik Vilma 
királynő-úti szanatóriumban látta 
meg a napvilágot Keresztanyja 
Walter Rózsi, az Operaház világ
hírű művésznője, keresztapja pedig 
dr. Rcdó Géza szerkesztő. Az ifjú 
anyát virágokkal halmozták el, de 
— miként a Notesszel közölték! — 
nem csekély aggodalommal néznek 
Péterke bölcsője felé, mert — 
hátha belőle is zenekritikus lesz?!

*
MAGYARUL ZENDÜLT MEO A 

MESSZE HOLLANDIÁBAN, A 
VIRÁGOS HAARLEMBEN — írja 
Forral Zoltán Amszterdamból a 
Notesznek — Kecskeméti Vég Mi-1 
hály XVI. századbeli magyar zsol
tára: „Mikoron Dávid nagy búsú- 
latában . . . “ Kodály fenséges „Psal
mus Hungaricus“-át magyarul éne
kelték a haarlemi „Gemengdkoor“ 
dalosai, Jan Booda karmester ve
zényletével. A 200 énekes hosszú 
hónapokon át buzgón tanult és 
olyan szépen ejtette a magyar 
szót, hogy alig lehetett észrevenni 
idegenségüket. Aminthogy a hol
landusok nem is idegenek a mi 
számunkra, szívünkbe zártuk őket 
mi, magyarok . . .  Külön érdekes
sége volt az estnek, hogy az 
amszterdami Hungária Klub hölgy
tagjai a haarlemi dalárda kérésére 
magyar ruhában, jelentek meg.

*
A NŐK ÉS FIATALKORÚAK 

ÉJJELI MUNKÁJÁT a jövőben 
csak úgy engedélyezik, ha az ipar
felügyelők megállapították, hogy 
az üzem a nappali munkával teljes 
kapacitását kihasználta- Az ipar
felügyelőknek meg kell vizsgálni 
azt is, hogy újabb munkások be
állításával a nappali munka kere
tében nem lehetne-e a termelést 
fokozni.

A regény .vége
Égő rózsákat gyújt a nyál 
S az ember kedve: téli.
A szív az édes, régi dalt 
Már kelletlen zenéli.
Az életből nincs hátra más. 
Mint így, vagy úgy leélni.

A száz szál gyertya kialudt 
És a száz itce borbul,
Ha önt a kéz, a tűzital 
Utolsó cseppje csordul.
Nincs érkező, csak távozó,
Ha ajtód megcsikordul.

Körülötted a tündéri táj 
Mind hervadtabb, szegényebb, 
írtad bolondul, lázasan 
S folytatni nincs reményed, 
Sercen a toll. Pont. Vége van 
Regénynek és legénynek.

Endrődíi R ó la

*
EGY PÁR ELEFANTAGYAR- 

BÖ£. MINDÖSSZE HÉT BIL-
l iAr d g o l y ó  k é s z ü l , m o  óta
két millió billiárdgolyót készítet
tek a világ esztergályosai, ez az 
iparág tehát 117 év alatt 286.000 
elefánt életébe került! így jelenti 
a francia állatvédők egyesülete!

4 À SPANYOLNÁTHÁVAL AZO
NOS TÜNETÜ ÛJ FERTŐZŐ
BETEGSÉG lépett fel Romániában. 
A betegség szinte elviselhetetlen 
fejfájással kezdődik, a láz 40 fokig 
emelkedik és lefolyása 8—9 napig 
tart. Ez idő alatt a beteg súlyos 
izomfájdalmakról panaszkodik, ét
vágytalan és a betegség lefolyása 
után még hetekig munkaképtelen. 
A betegség nem halálos. Külföldön 
Q-láznak hívják. Először 1935-ben 
Ausztráliában észlelték, he a há
ború alatt, úgy látszik, behurcol
ták Európába is.

*
Egy-két pohár Moga bor egész

ségére válik!
*

A FŐVÁROSI SZÁLLODÁKNAK 
újjáépítés céljára 3.5 millió forint 
állami hitelt szavazott meg a mi
nisztertanács. A hitel 6 hónapra 
szól és további 6 hónapra prolon
gálható. Egyrészét a berendezés 
pótlására kell fordítani.

» • *
KÁLMÁN IMRÉNEK, a világ

hírű magyar zeneszerzőnek 12 
éves kisfia, Károly — írja Rutt- 
kay György New-Yorkból a No- 
tesz-nek, — nagy iskolai kitünte
tésben részesült: az előkelő "high- 
school, a Riverdalíj Country 
School e héten ülte fennállásának 
negyvenedik évfordulóját és azon 
az ünnepélyen, amelyen a Wal- 
dorff Astoria Hotel nagytermében 
az iskola, összes jelenlegi és volt 
növendékei egybegyűltek: az is
kola zenekara nagyarányú Him- 
nusz-t adott elöi amely Kálmán 
Károly szerzeménye. Ez volt Kál
mán Imre fiának eásö nyilvános 
szereplése, mint zeneszerzőé; a 
papája úgy sugárzott az örömtől, 
mintha „A  csárdáskirálynő" tíz
ezredik előadását ünnepelték vol
n a ...

*
KERÜLGETI A GÓLYA, a Fő

városi Operettszínház kiskapuját: 
a legfiatalabb színházi házaspár, 
Gozmány György éS Kelemen Éva 
várja e hó végére elsőszülött 
gyermekét.

LÁNYI DEZSŐ, A KIVÁLÓ 
SZOBRÁSZMŰVÉSZ, akiről a No
tesz adta hírül, hogy vérmérgezés 
következtében amputálták egyik 
lábát, nyolc hónapig nyomta Ame
rikában a kórház ágyát. Most haza
vitték a lakására, ahol tovább ápol
ják, mert cukorbajban szenved. Az 
amerikai magyarok, főként a ten
gerentúli művészkolónia tagjai, 
szeretettel veszik körül a népszerű 
és oly egyéni tehetségű „Pipit" és 
remélik, hogy hatalmas szervezete 
le fogja gyűrni a betegséget.

*
PIROSPOZSGÁS, DUNDI GYER

MEKEK ÉRKEZTEK, HÁROM
SZÁZAN: hazatért Svájcból az első 
gyermekvonat! A boldog kisfiúk, 
kislányok három teljes hónapot töl
töttek a szép és barátságos ország
ban, ahonnan nemcsak mosolygó 
arccal és tetemes kilókkal ,t gyara
podva tértek haza, hanem — ha
talmas csomagokkal felszerelve!

*
Hódító szépség: Hormocith B-krém!

*
A SZOVJETUNIÓ ÓRIÁSI KI

TERJEDÉSŰ VÉDETT TERÜLE
TEIN, ahol a vadászat az egész 
évben tilos, sikerült megmenteni, 
sőt szaporítani egész sor kihaló
ban levő ritka állatfajtát: a bar- 
guzi cobolyt, az európai hódot, a 
1}egyi vad juhot; újból elszapo
rodott a kiveszőben levő szibé
riai tigris a Távol-Kelet vad he
gyei között, sőt a délszibériai 
steppék vadlova, a Pshevalszki- 
fóle ló újból megjelent régi le
gelőin.

*
MAGYARORSZÁGOT IS MEG

HÍVTÁK LOCARNÓBA. a békés 
kis svájci városkába, ahol nemzet
közi dokumentfilmünnepi-játékot 
rendeznek. Egy egész este a miénk! 
Radványi Géza, Kertész Pál és 
Szőcs István állítja össze, Balázs 
Béla elgondolása szerint, a film
anyagot. Hazánkat egyébként Ba
lázs Béla képviseli a „film- 
fostivál“-on.

*
„NYÍLT KÁRTYÁKKAL" "A 

CIME AZ ANGOL MUNKÁS
PÁRT RÖP IRATÁNAK, amely a 
párt külpolitikáját világítja meg, 
az angol sajtó egyhangú vélemé
nye szerint „csodálatraméltó tisz
tasággal"! A röpirat szerzője De
nis Healey, a párt külpolitikai 
osztályának vezetője, aki nemrég 
Magyarországon járt, még nincs 
30 éves, négy nyelven beszél, Ox- 
fordban végzett a az általános- 
választásokon nem szerzett man
dátumot.

Mint velünk közlik, Sugár Béla, a 
papír- és íróázerkereskedelem egyik 
régi és kitűnő tagja, aki a Szénásy 
Béla-cégnél 25 éven át működött, 
önállósította magát a Rákóczi-út 11. 
szám alatt. Korszerű áruraktár és 
figyelmes kiszolgálás várja a vásárló- 
közönséget gyönyörű üzletében. _

*
A „TÉVEDÉS", KÖRMENDY 

FERENC RÉGI REGÉNYE — je
lenti Ruttkay György New-York
ból —■, e héten jelent meg az ame
rikai könyvpiacon, igen finom ki
adásban. Angol címe: „Only one 
mistake".

TÖBB GYERMEK SZÜLETETT 
FRANdAÖRSZÁGBAN, mini 
amennyi a halottak száma volt. 
Tizenegy év óta ixz első észtén- 
dő, amelyben Franciaország 
kossága nem csökkent, hanem 
szaporodott. Az újszülöttek szárna
835.000 volt, a haláleseteké 
542.000.

*
SZENKAR JENŐ, A VILÁG

HÍRŰ MAGYAR KARMESTER, 
aki már évek óta vezeti a rio da 
janeirói filharmonikusok zene
karát, még ebben az évben haza
látogat Budapestre. Előbb azonban 
elmegy Párisba és Prágába* hogy 
néhány hangversenyt vezényeljen. 
Szenkár egyébként nem tér vissza 
Brazília fővárosába, hanem Észak- 
Amerikába hajózik, ahová új szer
ződés hívja.

AMA NEVEZETES POFONNAK, 
amelyet Rácz Vali adott a debre
ceni „Biká“-ban a hangverseny
rendezőjének, három szakszerve
zetben lesz folytatása: a színé
szok, a zenészek és a hangver
senyrendezők szervezetében . . .

•K*
LORD HALIFAX, a volt indiai 

atkirály és washingtoni nagykö
vet fia, aki az afrikai hadjárat
ban elvesztette mindkét lábát, 
most nősült meg. Mr. Wood így 
kérte meg Miss Diana Kellett
nek, jelenlegi feleségének a kezét: 
„Mies Diana, ha legalább egy lá
bam maradt volna, megkérném a 
kezét!" „Én pedig ■— felelte a 
misa — szívesen odaadom magá
nak mindakét kezemet, bár egy 
lába sincs!"

Vendéglátás? AMERICAN ADAM.

VASÁRNAP MEGHALT POCH 
JÓZSEF CÉGVEZETŐ, akit múlt 
vasárnapi híradásunk szerint 
hasbalőtt a házmegbízott. Tíz év
vel ezelőtt, amikor még borbély- 
segéd volt Póch József, a Gellért- 
szállóban rendezett borotválóver
senyen ő lett a világbajnok: 36 
másodperc alatt borotvált meg 
egy „ pácienst", anélkül, hogy egy 
csepp vért ontott volna. Később 
elhagyta a borbélymester^éget és 
egy gyárvállalat cégvezetője lett. 
Mindössze 35 évet élt.

&
NAGYANYÁINK KEDVENCÉT, 

a „Madarászt", Zeller operettjét 
újították fel parádés előadásban a 
londoni Palace-gzínházbnn. Az elő
adás nagy élkor volt Az 50 éves 
Tauber Richard dirigált s a 
szubrettszerepet magyar énekesnő, 
Ambrus Irén játszotta.

a  R e g g e l
Megjelenik minden hétfőn 
és pirosbetüs ünnep után

A szerkesztésért BOGNÁR JÓZSEF, 
a kiadásért LAZAR MIKX.Ö.S felelős.

Isazgató: TÍMÁR SÁNDOR
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

V.. 13aJcsy-Zsilinszky-út 78. Telefonok: 
Szerkesztőség: 129-079 és 128-345. 

Kiadóhivatal: 120-670.
Légrády Testvérek rt. könyvnyomdája. 
Budapest, V., Bajc^-Zsilinszky-út 78. 
A nyomdáért felelős. Agárdi Károly ig.

Zománcozott lemez- 
e d é n y  szortírozva,
horganyzott ér. csi
szolt áruk, háztartási 
cikkek, k u k o r i c a -  
darálók és morzsolok

jéoszskrények
horganybéléssel

rars
vasárú, i om arich"éféfiy*‘ ’
és háztartási cikkek 

nagy k ereskedése,
Budapest, VI., Pod- 
nrmmczky-ulca 14. sz.
Tel cfon : S 29— 328.
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Ele ’áus, meleg folyóvi
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Siömyegórt legtöbbet

fizetek, H A R T M A N N ,  
inroeay-u. ie. II. em, u.rr-1 . «"3 „897

MOST VÁSÁROLJON!
A világ legjobb zongo- 
r&iból hihetetlen olcsón 
vásárolhat részletre is

EBZS1ÈBET- 
KÜRŰT f  A 

(Daresay- B ** 
utca sarok.)

Kölosönzongorák
legolcsóbban.

PapIrtiuSlaiisbot,
se!ejtpapirt

veszek
Zelinka Sándor 
VII., Miksa-u.5.
Tel. : 425—698.

füzeté
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M Á R T O K  és SZÁSZ

V ., G ró£  Yívilski P á l -u t c a  3.
tenwt * mhMvjti

öiánozás vendégeknek

Takarítás

Surgcsan átadó

n a g y  U Z l o f fi
^alacsony fordulattal, 380 
"VT “vaTTbarirftîuTT̂ TO ÔH 
HP-t megvételre keresek, j 
Mester-utca 11. II. em. 
Faragó. Hétfőn és kedden j

.s ke leti 
perzsák

újak és használtak 
logolcsóbban kapha
tók, mindenfajta sző
nyeget vesz

B U N D Á K
Z ,  I R H Á K

előnyös feltételekkel

S Z E M E R E
szűcsnél,

ERZSÉBET-KURET éí.'W .
IV&áscdik em eleten

FISCH ER
Bajcsy-Zsilinszky-ût 56 

Tolçfon : i 23—977.

Bükkösei (Baranya m.) 
10 holdas gyönyörű 
park, fürdőmedence, 
villanyvilágítás. Első
rangú ellátás. Bő

vebbet: Telefon:
189-596

de. 11-ig, du. 2—5-ig

FjgLtMER 12-97-8?.
CIÁN0Z MEZEY VACUUMmiFOM

IK

Ödön i kerékpár
IV., Városház-utca ?.. 
Kossuth L.-u. sarok.)

TAKARÍT, RADÍROZ. VII., AKÁCFA-U. 62.

ftSodern é@
legolcsóbban KCROQS IESTVÉREK 
Fizetési kedvezmény :

Illóolajakat
vegyszereket, vegyicikke- 

IP« «4 un kefc v°3zek. Kluger, Wes-

BU1 0 R0 K " l<nyi-u,“
Wcssel é nyi-ulca 10. '•

Ki

?íormáflan
Rondbobozzoíliampert 
kalapoemestor Jó kai-tér f

Irószerszakmutbell 
helyi és vidéki
ü g y n ö k ö t

foglalkoztatunk
Jutalékra:

LUXU8 vegylüzem, 
IV.. Petőfi S.-u. 17.

R>118 MOTOR
felszerelések rc&grytoain

U N G Á S *  G Y U L A
BpesL Vi-, Horn Ede-o. 18, Telefon : 123—004

gprmektessi
Erzsébet-kürút 44. 

Royal mozival

Kerti bitoroF®^!^!
nsztulok, szókok,

NépszInhAa-u. 81. 
Tol.: 139—274

villanyra,
(frig !dér) nagyüzemi,

t : I  tinóm uj eíatíó

Népszínház-utca 31. 
Tel.; 139—274

írógépkarbantartás 
Kovács Aladár írógép
vállalat VII., Nagyatádi 

Szabó-utca 46.
Tel.: 4273-141

nuniuum

k ö lc s ö n z é s
v é t e l

e 1 a  f l 'a 's
H O E . E S  A  
Mark ó-utca 33.

Tol n fon 12?-553
n r :

Perzsm M
Vétel-eladás. UNGAR» Klrálŷ û lML rfokóczi-útffi

rsisrícgeit,
Maüúüüiasszák
i'ótolo — eladása.

Népszinház-utoft 31* 
Tol.: 139*-274




